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ÖZ 

 

 

Bu çalışmada, günümüzde bir sanat dalından ziyade neredeyse bir endüstriye 

dönüşmüş olan sinema eserleri ve bu eserler üzerinde kimlerin hak sahibi 

olabileceği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde incelenmiştir. 

 

Öncelikle sinema eseri kavramının ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi, hukuki mahiyeti, 

sinema eseri sayılabilmenin koşulları ve sinema eseri türleri açıklanmış, bu 

açıklamalar, doktrinde geçmişten günümüze süregelen çeşitli tartışmalar ışığında 

şekillenmiştir. 

 

Sinema eserlerinin, eser olarak mahiyetleri incelendikten sonra Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu baz alınarak bu eserler üzerinde kimlerin eser sahibi, kimlerin 

bağlantılı hak sahibi olacağı belirlenmiş, bu hak sahiplerinden her biri ayrı ayrı 

açıklanmıştır. Çalışmanın kapsamını fazla genişletmemek adına anılan haklar ayrı 

ayrı incelemeye konu edilmemiş, temel açıklamalarla yetinilmiştir. Bu süreç 

boyunca teorik hukuk kitapları ile yetinilmeyerek çeşitli meslek örgütleri ile de 

bağlantıya geçilmiş, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinin pratik hayata 

uygunluğu ve işleyişi mukayeseli hukuk ışığında eleştirilmiştir. Ayrıca çeşitli 

ülkelerin mevzuatları kısaca açıklanarak bu mevzuatlarla birlikte Türk hukukunun 

genel bir değerlendirilmesi yapılmış, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz 

sunulmuştur. 
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ABSTRACT 

 

 

In this study, the subjects of cinematographic works which almost turned into an 

industry more than being a branch of art today and who could be copyright holders 

upon these works are analyzed within the frame of The Turkish Copyright Code 

with the number 5846. (FSEK) 

 

First of all, the appearance of the “cinematographic works” concept and its historical 

development, its legal nature, the conditions to count them as cinematographic 

works and the genres them are explained, then these explanations are shaped in the 

light of various discussions which arrive from past to present in the doctrine. 

 

After examining the natures of the cinematographic works as works of art, it is 

determined who could be the authors and who could be the right holders using The 

Turkish Copyright Act. as base and these copyright holders are explained 

individually. Along this process, the study does not confine itself to theoretical law 

books; it has contacted various trade bodies and criticized the suitability of the 

provisions of The Turkish Copyright Act to the practical life and its running process 

comparatively in the light of the law. Also the legislations of various countries are 

explained shortly, a general evaluation of the Turkish Law is carried out along with 

these legislations and our opinions and suggestions concerning the subject are 

presented.  
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ÖNSÖZ 

 

Sinema eserlerinin kendine has yapısı, nitelendirilemeyen eser sahipliği birliği 

durumu ve hepsinden önemlisi oldukça yüksek olan iktisadi getirisi üzerinde çeşitli 

hak sahiplerinin mücadelesi, sinema eserlerini oldukça karmaşık ve tartışmalı bir 

alan haline getirmiştir. Böyle bir alanda çalışmayı tercih etmemin nedeni ise hem 

sinema sanatına duyduğum büyük ilgi ve sevgi, hem de hak sahiplerinin had safhada 

olan menfaat çatışmaları nedeniyle gerek ülkemizde gerek diğer ülkelerde, bu 

konunun hala çok sıcak tartışmalara neden oluyor olmasıdır. Bu nedenle 

çalışmamın, mevcut sistem yüzünden emekleri sömürüye uğrayan tüm sinema sanatı 

emekçilerine küçük de olsa bir faydası dokunmasını umut ediyorum. 

 

Bu aşamada gerek tez konumun belirlenmesinde, gerekse tamamlanarak bilimsel bir 
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birikim ve deneyimini benimle paylaşmaktan imtina etmeyen SENDER Genel 

Sekreteri Sn. A.Haluk ÜNAL’a ve Sn. Sefa ÖNAL’a; arşivlerini kullanmama 

müsaade eden SESAM yetkililerine; 

 

Her kararımda yanımda ve arkamda hissettiğim sevgili aileme, Londra’daki 

çalışmalarım esnasında her türlü desteği ile daima yanımda olan Prof. J.A.L. 

STERLING’e, son olarak da beni Fikri Mülkiyet kavramı ile tanıştıran, konuya 

olan olağanüstü hakimiyeti, güler yüzü ve her daim yakın ilgisi ile hayatımın geri 

kalanında üzerinde çalışmak istediğim konuyu bulmamı sağlayan hocam Yrd. Doç. 
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GĠRĠġ 

 

1850 yılında, Paris'te bir ilkbahar akĢamı, dönemin meĢhur bestecisi Ernest Bourget, 

kendi gibi sanatçı arkadaĢlarıyla akĢam yemeği için lüks bir restorana gider. 

Restoranın köĢesindeki ufak sahnede yerini alan orkestra, dönemin en sevilen 

bestelerini çalıyordur. Yemek bitip, kahveler de içildikten sonra Bourget ve 

arkadaĢları kapıya yönelirler. Garsonlar ĢaĢkınlık içinde birbirlerine bakınırlarken 

içlerinden biri onları durdurur ve hesabı ödemeyi unuttuklarını hatırlatarak ödeme 

yapmalarını talep eder. Bourget ise:“Hayır unutmadık. İşte hesap burada ödendi” 

deyip, eliyle orkestrayı göstererek cevap verir bu talebe. 

Garsonlar ĢaĢkındır, ünlü besteci ise devam eder; “Orkestra deminden beri benim ve 

dostlarımın parçalarını çalıyor. Müşterileriniz bizim müziğimizle eğleniyor ve 

böylece lokantanız kazanç sağlıyor. Bunun için bizden izin almıyorsunuz ve bir 

ödeme de yapmıyorsunuz. Oysa bu besteler benim beynimden ve yüreğimden çıktı. 

Siz benim müziğimi çalıyorsunuz ben de sizin yemeğinizi yiyorum. Yani ödeştik.” der. 

Taraflar anlaĢamayınca olay Paris mahkemelerinde görülen bir davaya dönüĢür. 

Besteci Bourget mahkemede kendi ürettiği müziğin de ticari bir mal olduğunu ve 

bunun karĢılığının ödenmesi gerektiğini savunur. Nihayet dava sonuçlandığında 

mahkeme bir bestenin icrasının da aynen ticari bir mal ya da yemek gibi maddi bir 

değeri olduğuna hükmeder. Ernest Bourget ve onun nezdinde tüm sanatçılar 

kazanmıĢtır.
1
  

Görüldüğü gibi fikri mülkiyet hakkı temel bir insan hakkı olmasına rağmen, bunun 

devletler ve hatta kiĢiler tarafından kabulü oldukça geç sayılabilecek tarihlerde 

gerçekleĢmiĢtir. Bu sebeple fikri mülkiyet hukukuna iliĢkin birçok alanda tartıĢmalar 

hâlâ devam etmektedir. Aynı Ģekilde teknolojinin geliĢmesi, daha önceleri tasavvur 

dahi edilemeyen telif hukuku ile ilgili yenilikleri de beraberinde getirmiĢtir.  

                                                 
1
 Kıvanç, Özgül Beyazıt: “Yedinci Sanat Sinema ve Sinemada Telif Hakları”, 4. Türkiye Sinema 

Kurultayı: Bildirimler Raporlar,  Antalya, TÜRSAV, 2003, s.69. 
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Ayrıca eserlerden yararlanma Ģekillerinde de yenilikler ortaya çıkmıĢtır. Ancak telif 

hukuku alanında bu geliĢmeler ne yazık ki çok yavaĢ olmuĢ ve mevcut problemlere 

karĢı gözler uzun süre kapalı kalmıĢtır.
2
  

Fikir ve sanat eserleri türlerinden biri olan ve çalıĢmamızın konusunu teĢkil eden 

sinema eserleri için ise durum daha da vahimdir. Zira sinema eserleri diğer eser 

türlerine nazaran çok daha geç ortaya çıkmıĢlardır. Bunun temel nedeni ise örneğin 

Ģiir, roman gibi eserleri meydana getirebilmek için kağıt ve kalemin icadı yeterli iken 

bir sinema eseri meydana getirebilmek için oldukça ciddi bir teknolojik birikime 

ihtiyaç duyulmasıdır. Ġlk insanlardan beri varlığı bilinen müzik eserlerinin bile 

yaratıcısına bir takım haklar sağlayacak nitelikte olduğu ancak 19. yüzyılda kabul 

görmeye baĢlamıĢtır. Sinemaya yakın kabul edilebilecek bir tür olan tiyatronun ilk 

kez M.Ö. 534 yılında sergilenmiĢ olmasına rağmen ilk sinema eserini bundan 

neredeyse 2400 yıl sonra görebilmiĢ olmamızın nedeni de sinemanın ancak geliĢen 

teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkabilmiĢ bir eser türü olmasıdır. 

 

Bir konuda hak ve hukuk tanınabilmesi için öncelikle ortada maddi bir durum 

olmalıdır. Hukuk hayatı takip eder ve ona göre Ģekillenir. Sinema eserleri ise 

belirttiğimiz gibi oldukça geç ortaya çıkmıĢ; ortaya çıkmalarından sonra hukuk 

nezdinde kabul görmeleri ve diğer fikir eserleri gibi koruma kapsamına alınmaları da 

yine uzunca bir zaman almıĢtır. Ġnsanlık tarihinin sinema ile tanıĢması ancak 19. 

yüzyılın sonunda mümkün olabilmiĢtir. Üstelik o günkü konjonktürde yıllardır 

bilinen müzik ve resim gibi alanlardaki eserlerin hukuki korunmasına dahi kuĢkuyla 

yaklaĢılırken bu henüz çok yeni alanın bir fikir ürünü olduğu ve hukuksal anlamda 

korunmasının gerekliliği çok net anlaĢılamamıĢtır.  

 

Ancak geliĢen teknoloji ile beraber sinema sanatı da baĢ döndürücü bir hızla geliĢmiĢ 

ve yaygınlaĢmıĢtır. Özellikle videonun icadından sonra sinema eserlerinin sayısı 

oldukça ciddi bir artıĢ göstermiĢtir. 

                                                 
2
 Kınacıoğlu, Naci: “Telif Hukukunda Reform Yapma Gereği Üzerine”,  (Çevrimiçi), 

http:/www.ilesam.hacettepe.edu.tr/kinacioglugelisim.html, 16.01.2007, (Reform Gereği Üzerine) s.5. 
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Diğer eser türlerinin aksine sinema eserleri, yaratılmaları son derece masraflı ve 

birden çok insanın emeğine ihtiyaç duyulan eserlerdir.  Örneğin, bir ilim edebiyat 

eseri olan Ģiirin yazılması için tek bir kiĢinin yaratıcı gücü yeterliyken yahut bir 

musiki eserinin bestelenebilmesi için tek bir müzisyen yeterli olmaktayken, bir 

sinema eserinin oluĢturulması ise genelde yüzlerce hatta bazen binlerce kiĢinin 

katılımı ile gerçekleĢtirilmektedir. Bu durum sinema eserlerinin kendilerine has 

karmaĢık yapısından ileri gelmektedir; zira sinema eserleri görüntülerin, öykünün, 

müziğin, diyalogların, dekorun, oyuncuların icralarının birbirlerine karıĢıp 

bütünleĢmeleriyle meydana gelir ve bu parçaların her biri ayrılmaz bir bütündür.  Bu 

sebeple bir Ģiirin eser sahibinin Ģairi olduğu, bir tablonun sahibinin onu yaratan 

ressam olduğu tartıĢmaya yer bırakmayacak nitelikte açık ve net iken, sinema 

eserlerinin bu karmaĢık yapısı hem eseri hukuki bakımdan sınıflandırma konusunda, 

hem de eserin sahiplerinin belirlenmesi hususunda ciddi bir sorun haline gelmiĢtir. 

 

Bu sebeple çalıĢmamızda mukayeseli hukukta da tartıĢmaları devam eden, sinema 

eserlerinin karmaĢık yapılarının hukuksal açıdan incelenmesi ve bu eserler 

üzerindeki hak sahiplerinin belirlenmesi amacı güdülmektedir. Bu kapsamda ilk 

bölümde eser kavramına kısaca değinilecek; daha sonra sırasıyla sinema eseri 

kavramı, bu eserlerin hukuki mahiyeti, sinema eseri sayılmanın Ģartları, sinema 

eserlerinin türleri ve Türk mevzuatındaki değiĢiklikler, doktrindeki tartıĢmalar 

ıĢığında ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

Ġkinci bölümde ise sinema eserlerinde emeği geçen kiĢiler kanun sistematiğine uygun 

olarak incelenecek, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve hak sahibi olmamakla 

beraber sinema eserine emek vermiĢ diğer teknik elemanların durumları 

açıklanacaktır. ÇalıĢmamızın kapsamını çok geniĢletmemek adına bu kiĢilerin sahip 

oldukları haklar ayrı ayrı incelenmemiĢ; yalnızca sinema eserinde hak sahipliğine 

iliĢkin hangi statüde oldukları belirtilmiĢ ve sahip oldukları haklara kısaca 

değinilmiĢtir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

SĠNEMA ESERLERĠ 

 

I. Eser Kavramına Genel BakıĢ 

 

Fikri hukukun ana gayesi fikir ve sanat eserlerinin korunmasıdır. Bu sebeple “eser” 

kavramının tam ve doğru olarak tanımlanması büyük önem arz etmektedir. Ancak bu 

tanım yapılırken fazla kısıtlayıcı davranılması, teknolojiye ya da geliĢen kültürel 

mirasa göre ortaya çıkabilecek yeni dönem eserlerin koruma kapsamı dıĢında 

kalmasını sağlayabileceği gibi, net bir tanım ortaya konulamaması da pozitif hukuk 

açısından bir takım sorunlar doğurabilecektir. 

 

Eser, kelime anlamı olarak “iz, emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt” anlamına 

gelmektedir.
3
 Ancak fikir ve sanat eserleri hukukundaki düzenlemeler, hukuksal 

bağlamda koruma altında alınan eseri farklı ölçütlere göre tanımlamaktadırlar.  

 

Fikir hukuku anlamda eser, genel olarak, fikirlerin düzgün, belirli bir üslup 

çerçevesinde ifadesi olarak tanımlanabilir.
4
 ÇeĢitli ülkelerin hukuklarında da bir 

takım farklılıklar arz etmekle beraber eser kavramı benzer Ģekillerde 

tanımlanmaktadır.
5
   

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6
  eseri; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve 

ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi 

fikir ve sanat mahsulleri” olarak tanımlamaktadır. Buna göre eser, fikri çaba ve 

                                                 
3
 Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi), www.tdk.gov.tr , 23.11.2009. 

4
 Sterling, J. Adrian L., World Copyright Law(WCL), Sweet&Maxwell, Londra, 2008. s.248.  

5
 ÇeĢitli hukuk sistemlerinde eser kavramının ayrıntılı tanımları için Bkz: Sterling, WCL, s.248 vd. 

6
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kabul Tarihi 05.12.1951, 13/12/1951 T., 7981 sy. RG. 

5846 sayılı Kanun, 01.11.1983 Tarih, 2936 sayılı Kanun; 07.06.1995 Tarih, 4110 sayılı Kanun, 

03.03.2001 Tarih, 4630 sayılı Kanun, 30.03.2004 Tarih 5101 sayılı Kanun ve 23.01.2008 Tarih, 5728 

sayılı Kanunlarla değiĢtirilerek bugünkü halini almıĢtır. 5846 sayılı Kanunun bu son hali bundan 

böyle FSEK olarak, değiĢikliklere iliĢkin kanunlar ise numaraları ile anılacaktır. 

http://www.tdk.gov.tr/
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faaliyet sonucu ortaya çıkmıĢ, belli bir noktaya kadar ĢekillenmiĢ, sahibinin 

hususiyetini taĢıyan ve kanunda sayılan eser türlerinden birinin içine giren fikir ve 

sanat mahsulüdür. Fransız hukukunda ise belirli bir seviyeye kadar tamamlanmıĢ 

olma ya da kanunda sayılan türlerden birine girme gibi unsurlar nazara alınmayarak, 

yalnızca eser sahibi tarafından yaratılmıĢ olma (hususiyet) ölçütü esas alınmıĢtır.
7
  

Ġngiliz hukukunda ise eser, bir kavram olarak ayrıca açıklanmamakla beraber çeĢitli 

kanun maddelerinde
8
 ilim-edebiyat, güzel sanat, müzik, film gibi eser türleri ayrı ayrı 

tanımlanarak sayılan türlere giren her türlü iĢe eser adı verilir denilerek, Türk hukuk 

sisteminde olduğu gibi sınırlı sayı prensibi benimsenmiĢtir.
9
  

Fikri hukukta korumaya esas teĢkil eden fikirler değil, fikirlerin ifade ediliĢ 

biçimidir.
10

 Bu husus her ne kadar içeriğin hiç korunmayacağını çağrıĢtırdığı 

gerekçesi ile eleĢtirilse de
11

 1996 Tarihli WIPO Telif Hakları AnlaĢmasının
12

 2. 

maddesi uyarınca da: “Telif hakkının korunması, düşünceleri, yöntemleri, uygulama 

esaslarını ya da matematiksel kavramları değil, ifadeleri kapsar.”   

Fikri hukukun en önemli süjesi olan eser, bir fikrin ortaya konuĢ biçimini 

yansıttığından korumaya esas teĢkil edecektir. Bu manada eser, onu meydana getiren 

kiĢinin bilimsel veya sanatsal özelliğini yansıtan bir fikri emek ürünüdür.
13

 

Görüldüğü gibi fikri hukuk yalnızca “eser” niteliğinde olan fikir ifadelerini 

korumakta olduğundan, eser kavramı fikri hukukun temel kavramı niteliğini 

taĢımaktadır.  

                                                 
7
 Fransız Telif Hakları Kanunu, Article L111-2, (Çevrimiçi) http://www.legifrance.gouv.fr/ 

23.11.2009. 
8
 Christe,Andrew/ Gare, Stephen; Blackstones Statues on Intellectual Property 9th Edition, Oxford 

University Press, 2008. s.22. Copyright, Designs and Patent Act 1988, Articles 3, 3A, 4, 5A, 5B, 6, 8. 
9
 Christe/Gare, a.g.e., s.28. 

10
 Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 4.Bası. Ġstanbul, Arıkan, 2005. s.117; Öztan, Fırat; 

“Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ĠĢlenme Eserler”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 

1999, s.99. 
11

 MemiĢ, Tekin; Fikri Hukukta Korunan Unsur Ġfade mi Fikir mi?” Prof. Dr. Ali GÜZEL’e 

Armağan, Ġstanbul, Beta, 2010, s.1447. 
12

 Türkiye bu anlaĢmaya 02/05/2007 tarihli ve 5647 sayılı Kanunla taraf olmuĢtur. 14.05.2008 T., 

26876 Sayılı RG. 
13

Baygın, Cem: “Fikri Hukukta Yaratıcı Eser Sahibi ve Eser Üzerindeki Mali Hakları 

Kullanmaya Kanunen Yetkili Sayılan KiĢiler”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. YaĢ günü Armağanı, 

Ġstanbul, 2002, (s.145-174), s.147. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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II. Sinema Sanatının DoğuĢu ve GeliĢimi  

 

Halka açık ilk sinema gösteriminin 28 Aralık 1895 tarihinde Paris'te Rennes 

Sokağı'nda yapıldığı kabul edilmektedir. Sinemaya adını verenler, kaydında ve 

gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumiere 

kardeĢlerdir.
14

 Bundan kısa süre sonra da Paris, Capucines Bulvarı'ndaki Grand 

Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimlerin baĢladığı bilinmektedir.
15

 Ancak 

sinemanın teknolojiye muhtaç bir sanat dalı olması nedeniyle icadından on sene 

sonra bile bütün Amerika’da yalnızca on adet sinema salonu mevcut olduğu göze 

çarpmaktadır. Ġngiltere’deki ise ilk film gösterisi ise ancak on sene sonra, 1905 

yılında Londra Bishopgate’te bir dükkanda yapılabilmiĢtir.
16

 

 

Sinemanın kendine özgü bir sanat dalı olarak benimsenmesi ilk kez yine Ġngiltere’de 

1900-1915 yılları arasında gerçekleĢmiĢ ve zamanla sinemanın edebiyat ve diğer 

sanat dallarından bağımsız bir alan olduğu kabul edilmeye baĢlanmıĢtır.
17

   

  

Dünyada ilk kez 1885 tarihinde ortaya çıkan sinema kavramı, ülkemize ise bundan 

on sene sonra 1897 tarihinde girmiĢtir.
18

  Ancak sinema eserlerinin hukuki bir 

kavram olarak tanınması ancak 1952 yılında gerçekleĢebilmiĢtir. Sinema eserlerinin 

kanunen korumaya alınmasından çok daha önce ülkemizde de bu alanda eserler 

verildiği bilinmektedir. Türkiye’de Fuat Uzkınay’ın, 14 Kasım 1914’te çektiği 

                                                 
 
14

 Evren, Burak; Türk Sineması, 42. Altın Portakal Film Festivali Yayınları, 2005. s.18.  

BeĢiroğlu  ilk gösterimin 23 Nisan 1869 tarihinde  New York’ta Kestler ve Biel müzik salonunda 

yapılmıĢ olduğunu öne sürmüĢ olsa da sinema çevrelerince kabul edilen tarih 28 Aralık 1895’tir.   

(Ġlgili yorum için Bkz: BeĢiroğlu,; BeĢiroğlu, Akın: DüĢünce Ürünleri Üzerinde Haklar, 4. Bası, 

Ġstanbul, Beta, 2004, s.132 dn.95.) 
15

 Burak, a.g.e., s.18. 
16

 BeĢiroğlu, a.g.e., s.132, dn.95.  
17

 Ayiter. NuĢin: Hukukta Fikir Ve San‟at Ürünleri, Ankara, Sevinç Matbaası, 1972, s.56. 
18

 Musevi asıllı bir Osmanlı VatandaĢı olan Sigmund Weinberg tarafından Beyoğlu Galatasaray’daki 

Avrupa Sponeck Meyhanesinde ilk gösterimin yapıldığı kabul edilmektedir. Kesin bir kanıt 

olmamakla beraber o döneme ait 2 gazete ilanından bu sonuca ulaĢılmıĢtır. Ġlk gösterimin 

tanıklarından Ercüment Ekrem Talu sinemayı “fotoğrafın canlısı gibi bir Ģey.” olarak tanımlamıĢtır.  

Türk sinema tarihi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Evren, a.g.e., s.20-21. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumiere&action=edit&redlink=1
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belgesel Türk sinema tarihinin ilk filmi olarak kabul edilmektedir.
19

  Yönetmenliğini 

ve senaryosunu Celal Esat Arseven’in üstlendiği "Koruyan Ölü" yurtdıĢında çekilen 

ilk film olarak tarihe geçtiğinde ise tarih sadece 1917’dir.   Ġlk konulu film denemesi 

olan "Leblebici Horhor Ağa"nın çekimi ise, 1916 yılında baĢrol oyuncularından 

birinin ölümüyle yarım kalmıĢtır. Ülkemizde ilk tarihi belgesel filmi denemesi ise 

Sedat Simavi tarafından 1918 yılında çekilmiĢtir ve "Alemdar Mustafa PaĢa"ya 

iliĢkindir.
20

  

 

Ahmet Fehim ve Fazlı Necip’in 1919 yılında yönetmenliğini yaptığı "Binnaz" adlı 

filmin, 55 lira ile dönemin en fazla hasılatını topladığına iliĢkin kayıtlar ise sinema 

eserlerinden gelir de elde edilmeye baĢlandığının göstergesidir.
21

      

ġarlo filmlerin etkilerini taĢıyan "Bican Efendi Vekilharç", ilk "sinema tipi dizi" 

özelliğiyle tarihte yerini alırken, ilk korku film denemesi de 1953 yılında 

yönetmenliğini Mehmet Muhtar’ın yaptığı "Drakula Ġstanbul’da" olmuĢtur. 
22

 

 

III. Bir Fikir Hukuku Öğesi Olarak Sinema Eserinin Tarihi GeliĢimi 

 

Sinema eserleri ve bu eserler üzerindeki haklar henüz çok yeni sayılabilecek bir alan 

olmasına rağmen bu kısa sayılabilecek sürede gerek ulusal gerekse uluslararası 

hukukta büyük değiĢikliklere uğramıĢ; geliĢen teknoloji ve çeĢitli ülkelerin sosyal ve 

ekonomik politikaları ile orantılı olarak değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir.  

 

Güncel duruma geçmeden önce sinemanın ortaya çıktığı 1900’lü yıllardan günümüze 

kadar yapılan hukuki düzenlemeleri ve sinema hukukunun geliĢimini incelemek 

gerekir: 

 

 

                                                 
19

Özgüç, Agah; Kronolojik Türk Sinema Tarihi: 1914-1918, Ġstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ġstanbul, 1988. Anılan belgesel, Osmanlı Ġmparatorluğu’nun 1. Dünya SavaĢı’na girdiği günlerde 

Ayastefanos’taki Rus Anıtı’nı yıkılırken göstermektedir. s.18. 
20

 Özgüç, a.g.e., s.19. 
21

 Özgüç, a.g.e., s.20. 
22

 Evren, a.g.e., s.23. 
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A- Uluslararası Hukukta 

 

 Fikri mülkiyet hukuku diğer hukuk dallarına nazaran oldukça geç olgunlaĢmıĢ bir 

alandır. ġiir, müzik gibi kimi fikri mülkiyete konu kavramların insanlık tarihi kadar 

eski olmasına rağmen bunlar gibi gayri maddi malların hukuki korunma altına 

alınabileceği fikri oldukça geç sayılabilecek bir tarihte ortaya çıkmıĢtır.  

 

Hızla geliĢen teknoloji sayesinde eserlerin iletimi gün geçtikçe kolaylaĢmıĢ, ulusal 

kanunların yanında uluslararası bir takım düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu sebeple ilk olarak 28 Mart 1852 tarihinde Fransa'da kabul edilen bir 

kararname ile Fransa dıĢında, hatta fikir eserlerini hiç korumayan bir devlette 

meydana getirilen her eserin Fransa'da, Fransız eserlerine bağıĢlanan kanuni 

korumadan faydalanabileceği kabul edilmiĢtir. Fakat bu teĢebbüs doğrudan doğruya 

pratik bir netice vermemiĢtir.
23

  

 

Ancak bu kararname, diğer devletlerin ilgisini fikri hakların uluslararası himayesine 

çekmeyi baĢardığı için baĢarılı olduğu kabul edilebilir.
24

 Ġlgili devletlerin senelerce 

süren çabaları sonucu 9 Eylül 1886 tarihinde Bern'de; Almanya, Belçika, Fransa, 

Haiti, Ġngiltere, Ġspanya, Ġsviçre, Ġtalya, Liberya ve Tunus'un temsilcileri tarafından 

bir sözleĢme imzalanmıĢtır. Bu sözleĢme ile fikir ve sanat eserleri sahiplerini 

korumak üzere tüzel kiĢiliğe sahip bir birlik, Bern Birliği kurulmuĢtur.
25

 

SözleĢmenin amacı bütün üye devletler için yeknesak fikri hukuk kuralları 

koymaktan ziyade, eser sahiplerinin haklarını gerek kendi ülkelerinde, gerek üye 

ülkelerde etkili biçimde korumaktır.26 "Edebi ve Artistik Eserlerin Himayesine 

Müteallik Bern SözleĢmesi" veya kısaca "Bern SözleĢmesi" Ģeklinde adlandırılmıĢ 

olan bu konvansiyon 4 Mayıs 1896’da Paris'te, 13 Kasım 1908’de Berlin'de, 20 Mart 

                                                 
23

 Hirsch, E. Ernst; Hukuki Bakımdan Fıkri Say, Cilt II, Ġstanbul, Ġktısadi YürüyüĢ Matbaası ve 

NeĢriyat Yolu, 1943.C.I, s.69-70. Anılan kararname uluslararası bir kararname niteliği taĢımayıp 

tamamen Fransız iç hukukuna iliĢkin olmakla beraber, fikri hakların yaratıldığı ülkenin sınırları 

dıĢında da korunmasına yönelik ilk hukuki adım olarak kabul edilebilir. 
24

 Sterling, WCL, s.766. 
25

 Sterling, WCL, s.767. 
26

 Erel, ġafak; Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 2.Bası, Ankara, Ġmaj,  1998, s.18. 
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1914’de Bern'de, 2 Haziran 1928’de Roma'da, 26 Haziran 1948’de Brüksel'de,
 27

  

1967’de Stockholm’de ve 1971’de yine Paris’te tadil edilmiĢtir. 
28

 

 

Türkiye 1951’de Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyle Bern SözleĢmesinin 26 Haziran 

1948 tarihinde Brüksel’de tadil edilmiĢ metnine katılmıĢtır. Ancak Türkiye 

SözleĢmenin 8. maddesine koyduğu ihtirazı kayıtla, bu madde yerine 1896 tarihli 

Paris metninin 5. maddesini kabul etmiĢtir. Bu suretle on yıl önce yayımlanmıĢ 

eserlerin Türkçeye bedel ödemeden serbestçe çevrilmesi imkânı sağlanmıĢtır.
29

 

Türkiye daha sonra 12 Temmuz 1995 tarihinde sözleĢmenin 24 Temmuz 1971 Paris 

metnine de taraf olmuĢtur. 
30

 

 

 
Bu sözleĢmenin 1886 tarihli ilk halinde sinema eserleri konusunda hiçbir hüküm 

bulunmamaktadır; çünkü sinema eserleri üzerindeki hakların varlığı ve korunması 

Ģüphesiz sinema diye bir sanat dalının doğumu sonrasında mümkün olacaktır. 

Yedinci Sanat diye de adlandırılan sinema sanatı, doğumu, teknik ve içerik yönünden 

geliĢimi ile birlikte hukuk alanında da yer almaya baĢlamıĢtır. Hayatın her alanında 

olduğu gibi sinema eserleri bakımından da hukuk somut geliĢimi izlemiĢ ve buna 

göre ĢekillenmiĢtir. Bu sebeple fikri hukukun baĢlama noktası olarak kabul edilen 

1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ĠliĢkin Bern SözleĢmesinde 

sinema eserlerine iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmaması son derece doğaldır; zira 

ilk sinema gösterimi Bern SözleĢmesinin imzalanmasından yaklaĢık 10 sene sonra 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Sinema eserlerine iliĢkin hakların gündeme gelmesi ancak Bern SözleĢmesinin 13 

Kasım 1908 Berlin Tadil Konferansıyla mümkün olmuĢtur.
31

 Bu tadilatta Fransız  

                                                 
27

 Hirsch, E.Ernst; “Bern SözleĢmesi”, AÜHFD. C. 7, S. 1-2. s.130-145, (Çevrimiçi)  

 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/245/2180.pdf , 15.01.2009, s.135, (Bern SözleĢmesi) 
28

 Sterling, WCL, s.766; Erel, a.g.e., s.18. 
29

 Erel, a.g.e., s.18.  
30

Türkiye 07.07.1995 tarih ve 4117 sayılı kanunla “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ĠliĢkin 

Bern SözleĢmesinde DeğiĢiklik Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” ile Bern SözleĢmesinin en son haline katılmıĢ 

bulunmaktadır. 12.07.1995 T. 22341 sy. RG. 
31

 Arslanlı, Halil; Fikri Hukuk Dersleri II: Fikir ve Sanat Eserleri, Sulhi Garan Matbaası, 1954. s.25. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/245/2180.pdf
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hükümetinin teklifi üzerine sözleĢmenin 14. maddesi düzenlenerek sinema filminin 

hukuki himayeye konu olabileceği kabul edilmiĢtir.
32

 Anılan sözleĢmenin 26 Haziran 

1948 tarihli Brüksel metninde ise “sinema eserleri ve sinema eserlerine benzer bir 

usulle elde edilmiş eserler” deyimi kullanılarak sinema eserleri de diğer tüm eser 

grupları ile beraber sözleĢmenin 2. maddesinde sayılmıĢtır.
33

 Brüksel tadilatından 

sonraki metnin 14. maddesinde ise edebi, ilmi yahut artistik eserlerin sahiplerinin bu 

eserlerin filme alınması halinde bazı konularda inhisarı hakları bulunacağı 

belirtildikten sonra 3. fıkrada “Adapte edilen yahut çoğaltılan eserin sahibinin 

hakları mahfuz kalmak şartıyla sinema eseri orijinal bir eser olarak himaye edilir.” 

hükmü getirilmiĢ ve sinema eserleri de açıkça eser olarak kabul edilmiĢtir. 

 

SözleĢme ile sinema ve fotoğraf eserleri "edebi ve artistik eserler" adı altında 

sayıldığından bu tür eserleri "yaratan" kimselerin de "eser sahibi" sayıldığı açıktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SözleĢmenin Brüksel metninin, 1928 yılı Roma metnine nazaran getirdiği yenilik, 

sinema ve fotoğraf eserleriyle sinema veya fotoğraf tekniklerine benzer bir usulle 

elde edilmiĢ eserlerin açıkça “edebi ve artistik eser" olarak tanınmasıdır.
34

  

 

Bern SözleĢmesinin son halinde ise Edebiyat ve Sanat Eserlerinin tanımında, sinema 

eserleri ve sinema tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen sinema eserlerine de 

yer verilmiĢtir. Ayrıca 4. ve 5. maddelerde sinema eserinin yapımcısının faaliyet 

merkezinin birlik ülkelerinden birinde bulunması durumunda o sinema eserinin de 

Bern SözleĢmesinde öngörülen korumadan yararlanacağı belirtilmiĢti. 

 

10.12.1948 tarihinde kabul edilen "Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"nin
35

 27. 

maddesinde "herkesin, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat 

eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerinin korunmasına hakkı vardır." 

                                                 
32

 AteĢ, Mustafa; “Fikir ve Sanat Hukukunda Sinema Eseri ve Eser Sahipliği”, Fikri Mülkiyet 

Hukuku Yıllığı 2009, Ġstanbul, XII Levha, 2009, s.60. 
33

 Yarsuvat, Duygun; Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2.bası, Ġstanbul, Güryay, 1984, 

s.67. 
34

 Hirsch, Bern SözleĢmesi, s.143. 
35

 BM Genel Kurulu 217 (111) sayılı kararı ile kabul edilen kararname,  27/4/1949 gün ve 7217 sayılı 

resmî gazetede yayınlanarak ülkemizde de yürürlüğe girmiĢtir. 
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denilerek insan haklarına göre artık birleĢmiĢ milletler üyesi olan her devlet insan 

haklarından sayılan mezkûr hakka da  "bütün dünyaca gerçekten saygı 

gösterilmesinin teminini taahhüt etmiĢ" demektir. 
36

 

 

18 Ağustos - 6 Eylül 1951 tarihleri arasında Cenevre’de yapılan BM konferansı 

sonucu metinleĢtirilmiĢ, Türkiye’nin taraf olmadığı Evrensel Fikir Hakları 

SözleĢmesinin (UCC) 1. maddesinde sinema eserleri üye devletlerin korumayı 

taahhüt ettikleri eser türleri arasında sayılmaktadırlar. Buna göre “Her sözleşmeci 

devlet yazılı müzikal, sinematografik eserler ile (…) eserlerin sahiplerini ve bu 

eserler üzerinde hak sahibi diğer kişileri korumayı üstlenir.”37  

 

1994 tarihinde AT ve 114 ülke tarafından Fas’ta imzalanan
38

 ve 1 Ocak 2005 

tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye’de de yürürlükte olan 
39

 TRIPS sözleĢmesinde 

ise fikri mülkiyet hukukuna hem fikri hem sınaî açıdan yaklaĢılmıĢtır. TRIPS’te 

sinema eserlerine özel olarak düzenlenmiĢ bir hüküm bulunmamakla birlikte 

imzalayan ülkelerin sayısının fazlalığı Bern SözleĢmesini imzalamamıĢ ülkelerde de 

sinema eserleri ve diğer eserlerin uluslararası himaye görmesi bakımından önem arz 

etmektedir.
40

  

 

Uluslararası fikri mülkiyet hukukunun en önemli kaynaklarından biri olan ve Dünya 

Fikri Mülkiyet Örgütü(WIPO)
41

 tarafından 1996 yılında hazırlanan ve 2002  yılından 

bu yana yürürlükte olan WIPO Fikir ve Sanat Eserleri SözleĢmesi(WCT)
42

 ile WIPO 

Ġcracılar ve Fonogram Yapımcıları SözleĢmesi(WPTT)   sinema eserlerinin dijital 

olarak çoğaltılmaları hakkında önemli yenilikler getirmiĢ ve sinema eserlerini taraf 

tüm ülkelerde koruma altına almıĢlardır.  

 

                                                 
36

 Hircsh, Bern SözleĢmesi , s.133 
37

 Sterling, WCL, s.802.   
38

 Sterling, WCL, s.854. 
39

 RG., 26.01.1995 T., 22186 sy.  
40

 Tosun, a.g.e., s.101. 
41

 World Intellectual Property Organization. 
42

 World Copyright Treaty 
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Özellikle WCT’de Bern SözleĢmesinin teknoloji karĢısında düĢtüğü yetersiz durum 

bertaraf edilmeye çalıĢılmıĢ, ayrıca sinema eserlerinin sahiplerinin eserin kiralanması 

konusunda münhasıran hak sahibi olacağı hüküm altına alınıĢtır.
43

 Türkiye her iki 

sözleĢmeye de 2007 yılından bu yana taraftır.
44

 

  

B- Türk Hukuku 

 

Türk hukukunda fikri haklar konusunda ilk önemli düzenleme, 8 Mayıs 1326 (1910) 

tarihli “Hakkı Telif Kanunu”
45

 ile yapılmıĢtır. Ancak, sinema bu tarihte her ne kadar 

diğer ülkelerde yavaĢ yavaĢ kendini göstermeye baĢlamıĢsa da, Türkiye’de henüz 

bilinen bir alan değildi. Bu sebeple 1910 tarihli Hakkı Telif Kanununda sinema 

eserleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. ġüphesiz fotoğrafın 

dahi eser olarak değil sadece bir “teksir vasıtası” olarak kabul edildiği bir kanunda
46

 

Sinema Eserlerine dair bir düzenleme olması beklenemezdi.  Hakkı Telif Kanunu bu 

Ģekliyle 1 Ocak 1952 yılına yani 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
47

 

yürürlüğe girmesine kadar yürürlükte kalmıĢtır.  

 

Görüldüğü gibi ülkemizde de sinemanın yavaĢ yavaĢ ortaya çıkmıĢ olmasına rağmen 

Hakkı Telif Kanununda, sinema eseri üzerindeki fikrî hak konusuna hiç 

değinilmemiĢ olması ve 1952 yılında kadar herhangi bir düzenlemenin yapılmaması 

kanuni bir boĢluk oluĢmasına neden olmuĢtur.  Türk Sineması dünya ile aynı hızda 

olmasa da belli bir geliĢim izlerken 1952 yılında yürürlüğe giren Fikir ve Sanat 

Eserleri kanununa kadar kanuni olarak yapılmıĢ bir sinema eseri tanımına dahi 

rastlamak mümkün olmamıĢtır. ġüphesiz ki bu korunmasız durumun yeni yeni ortaya 

çıkan bir fikir ürünü türünün geliĢimi için uygun olduğu söylenemez. Ayrıca ismi 

konulmamıĢ olsa da ortada fikri bir emek ve çaba varken yapılan eserin herhangi bir 

hukuki korumadan yoksun olması kabul edilebilir gibi değildir.  

 

                                                 
43

 Sterling, WCL., s.890. 
44

 5846 sy. Kanunla WPTT, 5847 sy. Kanunla WCT kabul edilmiĢtir. RG., 08.05.2007 T., 26516 sy. 
45

 Hirsch, Fıkri Say, s.279. 
46

 Ayrıntılı bilgi için Bkz: Hirsch, Fıkri Say, C.II., s.48. 
47  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; Kabul Tarihi: 5/12/1951,  13/12/1951 Tarihli resmi gazete. 
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Bu noktada dönemin en ünlü fikri mülkiyet hukukçularından ve 1952 tarihli kanunun 

yaratıcılarından Prof. Dr. Ernst Hirsch,  “1910 tarihli Kanunun esaslarından istifade 

ederek kıyas yolu ile maksada uygun bir hal sureti bulmaya" çalıĢmıĢtır.
48

 Öncelikle 

Kanunun 3. ve 29. maddelerini geniĢ yorumlamıĢ, bu maddeler uyarınca korunan 

hakkın filme alınan eser üzerine olduğunu vurgulamıĢ ve buradan hareketle bir eserin 

filme alınması ile "vücuda getirilen filmin eser addolunmadığına" iĢaret etmiĢtir.
49

 

Örneğin bir tiyatro oyununun filme çekilmesi halinde korunan film değil tiyatro 

oyunu olacaktır. 

 

Hirsch ayrıca,  “hem dinlenip hem seyredilebilecek fikri eserler” baĢlığı altında, her 

ne kadar kanunda bahsi geçmese de, sesli filmleri de saymıĢ ancak bunların 

mahiyetlerine iliĢkin bir açıklama yapmamıĢtır. Özellikle melodram mahiyetindeki 

eserlerin ayrıca zikredilmemiĢ olmasına rağmen 1910 tarihli Kanunun 10, 11, 29 ve 

32. maddelerinde bahsi geçen eser türlerine sokulabileceğini savunmuĢtur.
50

 Ancak 

referans edilen kanun maddeleri incelendiğinde bahsi geçen “Melodram”ın tiyatro 

sahnesinde sergilenen melodramlardan ibaret olacağı ve sinema melodramlarının 

yine eser olarak kabul edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. 

 

Kısacası Hirsch, fotoğraf kavramına iliĢkin kabule ve diğer ilgili maddelere kıyasen, 

bir sinema eserinin hususiyet taĢıyan bir fikir ürünü olmadığı, dolayısı ile de telif 

hakkına konu olamayacağını belirtmiĢtir. Sinema eserleri, bunların en basit Ģekli olan 

sessiz filmlerden hareketle, önceleri birer resim kompozisyonu olarak 

nitelendirilmiĢlerdir. Ancak sinema tekniği vasıtası ile tespit edilen diğer eserlere 

iliĢkin hakları ancak o eserler üzerinden koruma yoluna gidilmiĢtir. 

 

Kanuni düzenlemenin günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu doktrinde 

sıkça dile getirilmiĢtir. Sinemanın birbirini takip eden ve kendine has tekniklerle 

çeĢitli nesnelerin bir vasıta üzerine tespit edilerek suni bir canlılık yaratılması ve bu 

tekniğin taĢıdığı hususiyet nedeni ile “film eserlerinin ayrı bir kategoriye ithalinin 

                                                 
48

 Hirsch, Fikri Say, s.51. 
49

 Hirsch, Fikri Say, s.51. 
50

 Hirsch, Fikri Say,  s.53. 
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lüzumlu olduğu”
51

 ve  "sinematografik eserleri bir grup içinde toplamak ve bu gruba 

mahsus bazı ayrı hükümler sevketme"nin gereği üzerinde durulmuĢtur.
52

  

 

Bu tür eleĢtiriler göz önünde bulundurularak, mevzuatı güncel durumla 

uyumlaĢtırabilmek adına, yürürlükteki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununda, ilim-edebiyat, musiki ve güzel sanat eserlerinden sonra dördüncü grupta 

sinema eserlerine yer verilmiĢtir.
53

 

 

5846 sayılı kanun Türk hukukunda ilk kez sinema eseri kavramının yer aldığı kanun 

olmuĢtur. Bu kanunun 5. maddesinde sinema eseri Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: 

 

m.5: Sinema eserleri şunlardır: 1.Sinema Filimleri(Filmleri) 2. Öğretici ve teknik 

mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filimler; 3. Her nevi ilmi, teknik veya 

bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri.  

Yukarda zikredilen eserler filim ve camdan başka bir madde üzerine tespit edilmiş olsa 

da projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema eserleri gurubuna girer.  

Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nakle yarayan filimler sinema eseri sayılmaz. 

 

Bu madde ve sinema eseri tanımı Türk hukukunda bir ilk olmasına rağmen her 

açıdan oldukça eksik ve çeliĢkili görülmüĢtür. Doktrinde de haklı olarak oldukça 

yoğun biçimde eleĢtirilmiĢtir.
54

  

 

Özellikle kanunun 2. fıkrasında belirtilen bir eserin projeksiyonla gösterilmesi 

halinde kaydedildiği materyale bakılmaksızın sinema eseri sayılacağı hususu oldukça 

hatalı ve sinema eseri tanımı ile çeliĢkili bir görünüm arz etmektedir.  

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi sinema eseri aslen ard arda dizili ve bir bütün olarak 

anlam ifade eden, doğası gereği  “hareketli” eserlerdir. Oysa sırf projeksiyonla 

gösterilme ölçütü esas alındığında alelade bir fotoğraf dahi projeksiyonla 

                                                 
51

 Arslanlı; a.g.e., s.26. 
52

 Hirsch, Fikri Say, s.53 
53

 Kınacıoğlu, a.g.m., s.212. 
54

Arslanlı, a.g.e., s.27; Ayiter, a.g.e., s.64; Yarsuvat, a.g.e., s.67; Erel, a.g.e., s.51; Öztrak, Ġlhan; 

Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakları, Ankara, 1971, s.29.  
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gösterilebileceğinden bu tür eserleri de sinema eseri kapsamında değerlendirilmesi 

gibi hatalı bir sonuca gidilmesine neden olmaktadır.
55

  

 

Projeksiyon diyapozitifleri cam veya selüloz gibi Ģeffaf bir madde üzerine tespit 

edilen hareketsiz resimlerdir.
56

  Bunların sinema tekniği ile tek ortak tarafı ıĢık 

vasıtası ile ekrana yansıtılabiliyor olmalarından ibarettir.
57

 Bu açıdan bunların 

sinema eseri olarak görmenin mümkün olmadığı doktrinde de kabul edilmektedir.
58

  

Doktrinde de projeksiyon diyapozitiflerinin fotoğraf eserleri içerisinde kabul 

edilmesinin gerekliliğini vurgulamıĢtır.
59

 

 

Kanunun doktrince yoğun bir biçimde eleĢtirilen diğer bir yönü de son fıkrada 

belirtilen “Sırf beste, nutuk, konferans vesaireyi nakle yarayan filimler sinema 

eseri sayılmaz” hükmüdür. Gerçekten de bir nutku, konferansı, konser ya da operayı 

sırf nakletmek amacıyla bir resim kompozisyonu olarak sinema tekniğiyle 

kaydedilmesi hususiyet unsurundan yoksun olacağı için sinema eseri olarak 

değerlendirmek mümkün olamayacaktır.
60

 (Örneğin, tek bir sabit kamerayla tek 

cephe ve tek açıyla kayıt yapılması) Ancak bu tür olayları naklederken de sinema 

eserlerine has tekniklerin kullanılarak yapılan nakle bir hususiyet katılması 

mümkündür. Örneğin, bir konser çekilirken tek tek sanatçıların yüz ifadeleri, el 

hareketleri üzerinde durulmuĢ, bunlar değiĢik açılarla harmanlanarak sunulmuĢ ise 

artık bu naklin bir hususiyet taĢıdığı ve bir sinema eserinin meydana geleceği 

doktrinde kabul edilmiĢtir.
61

  

 

Yarsuvat, kanun koyucunun yalnızca bir olayı nakledilmesinin sinema eseri olarak 

kabul edilmemesi amacıyla bu yönde düzenlemelere gidildiğini, yoksa sırf bir beste, 

nutuk, olay vesaireyi yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda belli özelliklere de sahip 

                                                 
55

Yarsuvat, a.g.e., s.67; Erel; a.g.e., s.52. 
56

 Arslanlı, a.g.e., s.27. 
57

 Ayiter, a.g.e., s.59. 
58

 Arslanlı, a.g.e., s.27, Öztrak, a.g.e., s.29.  
59

 Arslanlı, a.g.e., s.28; Ayiter, a.g.e., s.59; Erel, a.g.e., s.52, Öztrak, a.g.e., s.29. 
60

 Ayiter; a.g.e., s.58. 
61

 Ayiter, a.g.e., s.59; Arslanlı,a.g.e., s.29; Erel, a.g.e., s.52; Kınacıoğlu, Sinema, s.212; Arkan, Azra; 

Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, Ġstanbul, Vedat, 2005, s.25; Gökyayla, Emre;  Telif 

Hakkı ve Telif Hakkının Devri SözleĢmesi, Ankara, Yetkin, 2001, s.104. 
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olan filmler sinema eseri olarak kabul edileceğini belirtmektedir.
62

 Ancak bu tür 

nakiller çekenin hususiyetini taĢımıyorsa zaten hususiyet Ģartını yerine getirmedikleri 

için eser sayılamayacaklardır. Bu sebeple ayrıca böyle bir hükmün konulması bizce 

de gereksiz olmuĢtur. 

 

Ayrıca “sırf nakil amaçlı filmleri” sinema eseri saymayan hükme, her nevi 

projeksiyon diyapozitiflerinin eser olarak kabul edildiği bir madde içinde yer 

vermekle kanun kendi içinde çeliĢkiye düĢmektedir. Bilimsel nitelikteki tek bir 

projeksiyon diyapozitifini dahi sinema eseri olarak saymak, fakat bir konserin 

icrasını gösteren filmi sinema eseri saymamak kadar açık bir çeliĢkiye düĢülmesi 

eleĢtirileri hak eder mahiyettedir.
63

 

 

 Nihayet 2001 yılında 4630 sayılı Kanunla
64

 getirilen yeni hükümde ise tüm bu 

eleĢtiriler göz önünde bulundurularak, sinema eserinin tanımı teknolojik geliĢmelere 

ve uluslararası mevzuata uyum sağlayacak Ģekilde geliĢtirilip yeniden 

düzenlenmiĢtir. Kanunun son halinin 5. fıkrasında sinema eserleri: “…her nevi bedii, 

ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler 

veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya 

mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili 

hareketli görüntüler dizisidir.”  Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

 

Bu Ģekilde eserin üzerine tespit edileceği materyalin sınırlı olarak sayılmamıĢ olması, 

kanunun teknolojik geliĢmelere ayak uydurması bakımından son derece yerindedir. 

Zira son teknolojik geliĢmelerle artık film üzerine tespit yapılması dönemi çoktan 

geride kalmıĢ, yerini dijital kayda bırakmıĢtır. Artık çoğu sinema eseri doğrudan 

bilgisayar ortamına kaydedilmekte; her türlü değiĢiklik ve düzenleme bu dijital kayıt 

üzerinden gerçekleĢtirilmektedir.  

 

                                                 
62

 Yarsuvat, a.g.e., s.59. 
63

 Öztrak, a.g.e., s.30. 
64

 Kanun Numarası: 4630 Kabul Tarihi: 21.02.2001 RG. 03.03.2001 T, 24335 sy.  
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Ayrıca 4630 sayılı Kanunla projeksiyon ile gösterilme hususu da kaldırılmıĢ ve hangi 

vasıta ile gösterim yapıldığının bir önemi kalmamıĢ ve yukarıda bahsi geçen 

olumsuzluklar bertaraf edilmiĢtir. Gerçekten de gösterim, genel anlamı ile bir eserin 

teknik cihazlar kullanılarak bir ekran ya da düz bir satıh üzerine yansıtılmak sureti ile 

göze ve kulağa etki yapacak Ģekilde muhataplara sunulmasıdır.
65

 Bu sebeple ne çeĢit 

bir gösterim cihazının kullanılması gerektiğini kanunla belirlemek de yerinde 

olmamıĢtır. 

 

Sinema, video ve müzik eserleri alanında teknik alanda meydana gelen geliĢmeler, 

bu alandaki ürünlerin haksız kullanımlarının gittikçe daha kolay hale gelmesi, bu 

sektöre emek verenlerin yakınmalarına sebebiyet vermiĢtir.
66

 Bu eserlerin daha etkin 

bir Ģekilde ve özel olarak korunması amacıyla, 3257 sayılı “Sinema, Video ve Müzik 

Eserleri Kanunu” (SVMEK)
 67

 yürürlüğe konulmuĢtur. Sinema eserleri SVMEK’de; 

“…film, video, ses taşıyıcıları ve benzerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli 

fikir ve sanat mahsulleri” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi bu hükümde 

eser kavramı tanımlanırken FSEK anlamında türler arası bir ayrım yapılmadan genel 

olarak bir tanıma yer verilmiĢtir. Ancak hükmün baĢlangıcında, “bu kanunda geçen 

deyimlerden; eser” ifadesi gereği Kanunda sadece sinema ve müzik eserleri 

düzenlendiği için bu tanım sinema ve müzik eserlerine münhasır olarak 

anlaĢılmalıdır.
68

 

 

SVMEK m.3 ise sinema ve müzik eserlerinin kaydedildiği, film, video ve ses 

taĢıyıcısı kavramlarını tanımlamaktadır. SVMEK m.3/c hükmüne göre film; “sesli ve 

görüntülü veya sadece görüntülü olarak hazırlanmış, ticari amaçlı, tanıtıcı, öğretici 

ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden her çeşitli hareketli sinema 

                                                 
65

 Bozbel, SavaĢ; “Radyo ve TV Yayınlarının Umuma Açık Mahallerde Gösterilmesi” Prof. Dr. 

Ali GÜZEL’e Armağan, Ġstanbul, Beta, 2010, C.II, s.1317. 
66

 Kılıçoğlu, AteĢ; “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yapılan Son  DeğiĢiklikler ve EleĢtirisi” 

FĠSAUM Konferanslar Dizisi I, Ankara, 1998. (Kanun EleĢtirisi)  s.81. 
67

 3257 sy. Kanun.(SVMEK) Kabul tarihi 23.01.1986. O7.O2.1986 T. 19012 sy. RG. Kanunun bazı 

maddeleri 3329 sayılı kanunla (Kabul tarihi, 29.01.1978, RG. 04.02.1987 T.,19362 S.) ve 4629 sayılı 

kanunla (RG.,09.04.2001 T.,24362S.) değiĢikliğe uğramıĢtır.  SVMEK 5224 sayılı kanun ile 2004 

yılında yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
68

 Genç,Arzu; “Sinema ve Müzik Eserleri Açısından 5846 Sayılı Sinema,Video ve Müzik Eserleri 

Kanunu‟nun KarĢılaĢtırılması”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt II, Beta 

Yayınları, Ġstanbul, 2003. s.263. 
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eseri benzerleridir.” SVMEK. m.3/a gereğince eser, “film… üzerine kaydedilmiş her 

çeşit hareketli… fikir ve sanat mahsulü” olarak (m.3/a) olarak tanımlanmıĢtır. 

Görüldüğü gibi 3257 sayılı Kanunda “eser ve “film” kavramları birbirinin tanımı 

olarak verilmiĢtir.
69

 Film, m.3/a fıkrasında eserin üzerine tespit edildiği vasıta olarak; 

m.3/c’de ise sinema eseri benzeri olarak değerlendirilmiĢ, kanun kendi içinde 

çeliĢkiye düĢmüĢtür.
70

 Öncelikle belirtilmelidir ki, eserin tanımı yapılırken,  eserin 

tespit edildiği vasıtalardan sadece birisine yer vermek son derece hatalı bir kanun 

yapma tekniğidir; film, sinema eserinin tespit vasıtalarından sadece birisidir.
71

  

 

Görüldüğü üzere SVMEK sinema eserleri ile ilgili olarak on yıllardır kabul gören 

temel ilkeleri ve uluslararası hukuk teamüllerine de aykırılık arz etmektedir.
72

 Tüm 

bu sebeplerle, teknolojik geliĢmelerin gerisinde kalmaya mahkum bir kanun olarak 

nitelendirilmiĢ
73

 ve bu haklı eleĢtiriler göz önünde bulundurularak, 14.07.2004 

tarihinde kabul edilen, 21.07.2004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5224 sayılı ”Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 

Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile yürürlükten kaldırılmıĢtır.
74

  

 

IV. Sinema Eseri Kavramı  

A- Genel Olarak        

 

Sinema, esas itibarıyla film üzerine ardı ardına kaydedilmiĢ durağan görüntülerin 

projeksiyon veya baĢka bir araçla yeterli bir hızda yansıtılması
75

 yoluyla hareketli bir 

görünüm elde edilmesi yöntemidir.
76

  

 

                                                 
69

 Erel, ġafak; “Fikri Hukukta Musiki ve Sinema Eserleri ve 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik 

Eserleri Kanunu‟nun Ġncelenmesi ve Tenkidi”, YD, C.13, S.4, 1987. (SVMEK EleĢtirisi) s.541. 
70

 Genç, a.g.m., s.263. 
71

 Erel, a.g.e., s.65. 
72

 AteĢ, Sinema, s.63. 
73

 Erel, SVMEK EleĢtirisi, s.541; Genç, a.g.m., s.263. 
74

 21.07.2007 T.,  25529 sy. RG. 
75

 Ansiklopedi tanımında her ne kadar “perdeye yansıtılması” ifadesi kullanılmıĢ olsa da görüntüler 

düz ve pürüzsüz herhangi bir yere rahatlıkla yansıtılabileceğinden bu tanımı “perde” ile kısıtlamamak 

gerekir. 
76

 Büyük Larousse, “Sinema”, C.20, s.10558. 
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Sinema eseri ise sinema tekniği kullanılarak meydana getirilen ve hukuk düzenince 

aranan eser sayılma Ģartlarını taĢıyan fikir ve sanat ürünü olarak tanımlanabilir.
77

 

 

 Bern SözleĢmesinde de sinema eseri, sinematografi tekniğine benzer bir yöntemle 

meydana getirilen eser Ģeklinde tanımlanmıĢtır.(m.2) Görüldüğü üzere sinema 

eserinin tanımında eserin konusu, içeriği, biçimi veya yaratılma amacına dair 

herhangi bir ölçüt belirlenmemiĢtir.
78

  

 

Cinematographic Work
79

 adı da verilen sinema eserinin tanımı, Türkiye tarafından da 

onaylanmıĢ olan
80

, 2 Ekim 1992 tarihli Avrupa Sinematografik Ortak Yapım 

SözleĢmesinde
81

 de yapılmaktadır.
 

Buna göre; “sinematografik eser” terimi, 

sinemalarda gösterilmek üzere tasarlanmıĢ ve her bir tarafın yürürlükteki film 

endüstrisini düzenleyen Ģartlarına uyan, özellikle film, çizgi film ve belgesellerin 

sinematografik çalıĢmaları, orta veya herhangi bir uzunluktaki bir çalıĢma, anlamında 

kullanılacaktır. (m.3/a)  

 

Sinema Eserleri, haklarında ilk düzenlemenin yapıldığı kanunlardan biri olan Ġngiliz 

Telif Hakları Kanununda
82

 ise; “herhangi bir şekilde üretilmiş her türlü hareketli 

görüntü” olarak tanımanmıĢ ve kapsamı oldukça geniĢ tutulmuĢtur. (m.5/1-b) 

Türk hukukunda da sinema eserinin tanımı 5846 sayılı FSEK’in 5. maddesinde 

yapılmaktadır. Buna göre sinema eserleri; “her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik 

mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, 

tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri 

araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle iliĢkili hareketli görüntüler 

dizisidir.”  

                                                 
77

 AteĢ, Mustafa; Fikri Hukukta Eser, Ankara, Turhan, 2007, s.261. 
78

 AteĢ, Sinema, s.66. 
79

 Karakuzu Baytan, Dilek; Fikir Mülkiyeti Hukuku: Kavramlar, Ġstanbul, Beta, 2005, s.32. 
80

 14/04/2004 tarih ve 25433 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5115 Sayılı "Sinematografik Ortak 

Yapım Üzerine Avrupa SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 

onaylanmıĢtır. 
81

(Çevrimiçi)   http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_147.htm  , 20.01.2009. 
82

 UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Çevrimiçi) 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/UKpga_19880048_en_1.htm , 20.01.2009. 

http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_147.htm
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B- Sinema Eserlerini OluĢturan Unsurlar  

Sinema eserleri tüm eser türleri içinde bünyesinde en fazla unsuru barındıran eser 

türüdür. Daha önce de belirtildiği gibi örneğin bir ilim edebiyat eseri olan Ģiiri 

meydana getirmek için Ģairin fikri birikimi ile kağıt ve kalem yeterli olurken, sinema 

eserlerinde durum çok daha karmaĢıktır. Bu sebeple sinema eserlerinin niteliğinin 

daha iyi anlaĢılması için unsurlarının ayrı ayrı tanımlanarak ortaya konması zarureti 

doğmaktadır. Bu aĢamada belirtmek gerekir ki aĢağıda kısaca açıklanmaya 

çalıĢılacak unsurlar sinema eserinin varlığı için koĢul teĢkil etmediği gibi, bu 

unsurlardan bir ya da bir kaçının yokluğu eserin eser olma mahiyetini etkilemez. Bu 

bölümde yalnızca sinema eseri kavramının daha iyi anlaĢılabilmesi için bu alanda 

sıkça kullanılan bir takım kavramların açıklanması amaçlanmıĢtır. Sinema eserinin 

unsurlarını ana yapıyı oluĢturan yapısal unsurlar ile bu yapıya hayat veren teknik 

unsurlar olarak ikiye ayırabiliriz.   

 

1) Yapısal Unsurlar  

 

Sinema eserini oluĢturan belli baĢlı anahtar kavramlar mevcuttur. Bunların baĢında 

senaryo ve diyaloglar, özgün müzik, yönetim ve yapım aĢamaları gelmektedir.
83

 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde bu unsurlar sinema sanatının terminolojisinin daha iyi 

anlaĢılabilmesi adına kısaca açıklanacaktır. 

 

a. Senaryo ve Diyaloglar 

 

Ġtalyanca kökenli olan ve dekor anlamına da gelen senaryo kelimesi
84

, tiyatro oyunu, 

piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akıĢını gösteren yazılı metin
85

; bir 

filmin çevrilmesine temel olan ana kılavuzdur.
86

 Senaryo sinematografik üretimin 

                                                 
83

Tosun, filmin yapısal unsurları arasında Ġcracı Sanatçılara(oyuncu) da yer vermiĢtir. Bkz: Tosun; 

a.g.e., s.21. 
84

 Tosun, a.g.e., s.17. 
85

 Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 02.03.2009. 
86

 Özön; a.g.e., s.515. (Yazar senaryo yerine oyunluk kelimesini kullanmaktadır)  

http://www.tdk.gov.tr/


 22 

temeli ve baĢlangıç noktası olarak bir ilim-edebiyat eseridir. Fikri bir sermayedir ve 

yatırım değeri vardır.
87

  

 

BaĢka bir ifade ile senaryo, yazarının birikimiyle, çeĢitli aĢamalarda geliĢtirip, 

hareketli görüntülerin doğasına uygun olarak yazılmıĢ, kendine özgü söylemi olan, 

endüstriyel nitelikli bir sanat eseridir. Her senaryo, filme giden süreçte, üzerine diğer 

yaratıcıların yaratıcılıklarını koyacakları bir kılavuz; film tasarımının sinematografik 

bir anlatı planıdır.
88

 

 

Görüldüğü gibi senaryo bir sinema eserinin ana omurgasını oluĢturan yazılı metin 

olup, bu senaryoyu meydana getiren senarist de sinema eserinin sahiplerinden 

biridir.
89

 Ancak senaryoyu yalnızca geleneksel anlamıyla sinema filmlerindeki 

haliyle değil, daha geniĢ yorumlamak gerekir. Zira gerek televizyon programlarının 

çeĢitlenmesi gerekse geliĢen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan ve sinema eserine 

benzer nitelikte eserlerin meydana çıkması sonucu günümüzde bir yarıĢma 

programının, bir reality show’un
90

 ve hatta bilgisayar oyunlarının dahi senaristleri 

mevcuttur.  

 

Diyalog ise kelime anlamıyla karĢılıklı konuĢma; oyun, roman, hikâye vb. eserlerde 

ise iki veya daha çok kimsenin konuĢması anlamına gelmektedir.
91

 Bir filmde, 

televizyon oyununda yer alan kiĢiler arasındaki iletiĢimi sağlayan sözler, konuĢmalar 

olarak da tanımlanabilir.
92

 Sinema eserlerinde ise genellikle senaryo belli bir 

aĢamaya kadar Ģekillendikten ve çoğu zaman bittikten sonra ilgili öyküyü, durumu, 

olayları, filmdeki karakterlerin ağzından seyirciye anlatacak Ģekilde kurgulanmıĢ, 

                                                 
87

Senaryo Yazarları Derneği (SENDER) Anayasası m.2, (Çevrimiçi)   

http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=274  03.03.2009. 
88

 Senaryo Yazarları Derneği(Sender)  Meslek Ġlke Ve tanımları, (Çevrimiçi) 

http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=257 , 07.03.2009 
89

 Senaryo yazımının farklı aĢamaları olan sinopsis, treatman gibi kısımlara ve bu kısımların 

yazarlarının hukuki durumuna II. Bölüm 1/A, 2-c/2 “Senarist” baĢlığı altında değinilecektir. 
90

 Reality show 90lı yıllarda ortaya çıkmıĢ asıl amacı gerçek hayattan kesitler sunmak olan bir 

program çeĢidiyken, zamanla izleyicinin ilgisini beklenmedik Ģekilde çekmesi üzerine amacından 

çıkmıĢ bir TV formatıdır. Biri Bizi Gözetliyor, Survivor gibi örnekleri tüm dünyaca tanınmaktadır. 
91

 Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 02.03.2009. 
92

 Özön, a.g.e., s.659. Özön bu tanımında “bir filmde, bir televizyon oyununda, bir videoda” diyerek 

videoyu ayrı bir sinema eseri türüymüĢ gibi saymıĢtır, ancak video sinema eserinin bir türü değil, 

sinema eserlerinin gösterim/yararlanma türlerinden biridir.  

http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=274
http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=257
http://www.tdk.gov.tr/
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çoğu zaman gündelik cümlelerdir. Örneğin bir durum senaryoda “Adam içeri girer 

ve evdekileri selamlar.” ġeklinde yer alır. Diyalog yazarı ise bu senaryonun 

önderliğinde, yaratılan karakterlerin kiĢisel özelliklerini, durumu ve hatta izleyici 

kitlesini dikkate alarak, adamın kuracağı selamlama cümlesini kaleme alır.   

 

b. Özgün Müzik 

 

Günümüzde hemen hemen her filmde sahneler akarken o sahneyle uyumlu olarak bir 

de müzik duyulmaktadır. ĠĢte sinema eserlerinde yer alan bu müziğe “film müziği” 

adı verilmektedir. Bir sinema eseri için özel olarak bestelenmiş müzik türüdür.
93

 

 

Yapılan müzik sinema eserinin ayrılmaz bir parçasıdır. Müziğin sinema eserinden 

çıkartılması o eserin iktisadi ve manevi değerini düĢürecektir. Ancak bu film 

müziğinin ayrıca musiki eseri olarak arz edilmesine engel teĢkil eden bir durum da 

değildir. Özgün müzik yaratıcısı film için yaptığı müzikleri daha sonra ayrı bir müzik 

albümü olarak piyasaya sürebilir.  

 

Bu durum FSEK’in “Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar” baĢlığını taĢıyan 

80. maddesinde açıkça: “Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren 

yapımcı ile yaptığı sözleşmedeki hükümler saklı olmak kaydıyla eserini yayımlama ve 

icra hakkını muhafaza eder.” hüküm altına alınmıĢtır. Görüldüğü gibi bir sinema 

eserinin özgün müziği hem o eserin ayrılmaz bir parçası, hem de baĢlı baĢına bir 

musiki eserdir.  

 

c. Yönetim 

 

Bir sinema eserini oluĢturan tüm unsurları bir araya getirmek ve bu unsurları eserin 

genel havasına uygun olarak harmanlayarak bir bütün haline getirme iĢine, film 

yönetimi, bu iĢi gerçekleĢtiren kiĢiye ise yönetmen adı verilmektedir.
94

  

 

                                                 
93

 Özön, a.g.e.,  s.537. 
94

 Tosun, a.g.e., s.19. 
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Bir sinema eserinde yönetmenin yanında ıĢık düzenini sağlayan görüntü yönetmeni 

ve dekor, kostüm ve benzeri malzemelerin temini ile organizasyonunu üstelenen 

sanat yönetmeni gibi kiĢiler de mevcuttur. Ancak bu kiĢiler genellikle yönetmenin 

istekleri ve direktifleri doğrultusunda hareket etmektedirler. Bu sebeple ayrıca eser 

sahibi olarak görülmemektedirler. Ancak özellikle görüntü yönetmeninin bağımsız 

bir yaratıcılık gerektiren bir iĢ yaptığı ve sinema eserine hususiyetini kattığı için 

baĢlı baĢına eser sahibi olarak nitelendirildiği bazı hukuk sistemleri de mevcuttur.
95

  

 

d. Yapım 

 

Yapım bir sinema eseri için gerekli olan iktisadi kaynakların sağlanması ve bu 

kaynakların sinema eserini meydana getirebilmek için belli bir organizasyon içinde 

kullanılmasıdır. Yapım içinde birçok farklı alandan iĢi içerisinde bulunduran bir 

kavramdır. 

 

Uygulamada bir senaryonun icracı sanatçılar, teknik elemanlar ve uygun yönetimle 

bir sinema eseri haline dönüĢmesi özellikle büyük bütçeli sinema filmlerinde ve 

televizyon formatlarında oldukça masraflı ve uzun uğraĢlar isteyen bir iĢtir. 

Özellikle bu iĢin mali yükü yapım kavramının içerisine girmektedir.  

 

Gerçekten de tüm bu elementlerin bir arada tutulması; uyum içinde çalıĢılmasına, 

icracı sanatçıların ücretlerinin ödenmesinden setteki yiyecek içecek iĢlerine, çalıĢan 

kiĢilerin ulaĢımından oyuncuların saç ve makyajlarına kadar tüm iĢler yapımcının 

sorumluluğu altında olup, tüm bunlar büyük mali kaynak ve organizasyon gücü 

gerektiren safhalardır. Sinema eserinin ilk çekimleri bittikten sonra baĢlanan ve post-

prodüksiyon adı verilen eserin montajlanması, efektlerin eklenmesi gibi safhalarda 

da yapımcının büyük emek ve gayreti bulunmaktadır.   

 

 

                                                 
95

 Görüntü yönetmenini de eser sahibi olarak kabul eden ülkeler ve bu alandaki tartıĢmalar için Bkz: 

III. Bölüm IV: Sinema Eserinde Emeği Geçen Diğer Teknik Elemanların  Durumu. 
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2) Teknik Unsurlar  

 

Sinema eserlerinin kendinden önceki eser tiplerinden en belirgin farklı Ģüphesiz 

kullanılan teknik yöntemlerdir. Bir sinema eserini meydana getirebilmek için her 

Ģeyden evvel yaratımı kaydedecek ve gösterime uygun hale sokacak teknik 

ekipmana ihtiyaç vardır. Bu teknik ekipman olmaksızın, yapısal tüm unsurlar bir 

araya konsa bile ortada yalnızca bir tiyatro eseri olacak, sinema eserinden söz 

edilemeyecektir. Bu sebeple çalıĢmamızın kapsamını fazla geniĢletmemek adına kısa 

tutulmuĢ olsa da sinema eserinde genel olarak kullanılan teknik aĢamalara da kısaca 

değinmekte fayda görmekteyiz. 

 

Sinemada kullanılan teknik unsurların baĢında kamera kullanımı, ıĢık ve ses ayarları 

ile yapılan çekimin kurgulanması gelmektedir.
96

  Sayılan hususların tamamı, geliĢen 

teknoloji ile baĢ döndürücü bir hızla geliĢmekte, her geçen gün meydana getirilen 

sinema eserlerinin teknik kalitesi de aynı hızla artmaktadır. Ancak bu teknolojik 

geliĢmelerin sinema eserlerinin hukuki vasfı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.  

 

Bir sinema eserinde en çok üzerinde durulan husus Ģüphesiz çekimin tespit edildiği 

materyal ve tespit edilen materyali izleyiciye aktaran cihazlardır. Bu sebeple bunları 

kısa da olsa ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. 

 

a-Çekimin Tespit Edildiği Materyal  

 

Sinema eserleri genel olarak kamera denen aygıtın görüntüyü kaydetmesi üzerine 

kuruludur. Ancak bu kameraların görüntüyü hangi materyalin üzerine kaydettiği 

geliĢen teknoloji ile beraber oldukça çeĢitlilik gösteren ve sürekli değiĢen bir durum 

haline gelmiĢtir. 

 

Sinemanın ilk yıllarında ve uzunca bir süre boyunca sinema eserlerinin tespiti film 

adı verilen materyal üzerine yapılmaktadır. Film, sinema çekimleri için duyarlı bir 

                                                 
96

 Tosun, a.g.e., s.25. 
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katmanla kaplanmıĢ, plastik bir maddeden yapılmıĢ yaprak, Ģerit, makara, Ģarjör veya 

Ģerit biçimindeki materyale verilen isimdir. Bu anlamda fotoğrafçılıkta kullanılan 

film ile aynı anlama gelmektedir. O sebeple “film” aslen fotoğraf sinema gibi 

eserlerin kaydedildiği; genellikle selüloz, asetat veya polyester, nitrat gibi 

maddelerden yapılan ortamın adıdır. 
97

 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte ise artık klasik film olarak tanımlanan selüloid
98

 madde 

üzerine tespitler gün geçtikçe azalmıĢ ve yerini elektronik ve dijital ortam tespitlerine 

bırakmıĢtır. Halen özellikle sinema filmlerin de görüntüde istenen kaliteyi 

sağlayabilmek için değiĢik boyutlarda filmler kullanılmakla beraber, tamamen dijital 

kayıtla meydana getirilmiĢ birçok sinema eseri de mevcuttur. Ancak dijital kayıtlar 

da kendi içlerinde sürekli bir geliĢim halindedirler. Örneğin ilk ortaya çıkan dijital 

veri saklama birimi olan disketler zamanla yerini video CD’ye(VCD), VCD’ler ise 

yerini “digital versatile disc”(DVD)’lere bırakmıĢtır. Son zamanlarda ise “high 

definition density video disk” adı verilen ve DVD’lere nazaran çok daha kaliteli ses 

ve görüntü sağlayan bir teknoloji DVD’lerin yerini almaktadır. Yine son dönemde 

geliĢen blu-ray
99

 teknolojisi de farklı bir alternatif olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Bu alandaki teknolojik geliĢmeler çok büyük bir süratle devam ettiğinden kanun 

koyucunun geliĢen teknolojik geliĢmelere uyumlu olacak nitelikte kanun teknikleri 

kullanması hayati önem arz etmektedir. Türk hukukunda da 5846 sayılı kanunun ilk 

halinde dahi tespit edilen materyal bakımından sinema eserlerine bir kısıtlama 

getirilmeyerek doğru bir tutum izlenmiĢtir.
100
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 AteĢ, a.g.e., s.259. 
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 Selüloit: Nitroselüloz ile kâfurdan oluĢan, fotoğraf kâğıdı, sinema filmi, bilardo topu, tarak vb. 

Ģeylerin yapımında kullanılan plastik madde. (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr , 25.02.2009. 
99

 Ġngilizce mavi ıĢın anlamına gelen Blu-ray diğer teknolojilere nazaran daha geniĢ kapasiteli ve daha 

yüksek görüntü kalitesine haiz bir yöntemdir. 
100

 5846 sy. Kanunun ilk halinin 5. maddesinde, “Yukarda zikredilen eserler filim ve camdan başka bir 

madde üzerine tespit edilmiş olsa da…” denilerek tespit edilen materyalin hukuki bir fark 

yaratmayacağı belirtilmiĢ olsa da aynı maddenin devamında “projeksiyonlara gösterilmeleri halinde 

sinema eseri sayılırlar “ denmiĢ ve tespit edilen materyal bakımından belirlenen yerinde düzenleme 

ne yazık ki gösterim Ģekli bakımından sürdürülememiĢtir. 

http://www.tdk.gov.tr/
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Kısacası sinema eserinin kaydedildiği materyal de sinema eseri sayılmanın bir koĢulu 

değildir. Sinema eserlerinin tespit edildiği materyalin herhangi bir hukuki önemi 

yoktur.
101

 Sinema tekniği bakımından gerekli koĢullara uyulmak kaydıyla, selüloit 

madde üzerinde yapılan tespitler ya da teknolojik geliĢmeye paralel olarak yapılacak 

dijital kayıt ile yapılan tespitler arasında bir fark bulunmayacaktır. Bu da son derece 

isabetlidir; zira daha önce de belirttiğimiz gibi bu Ģekilde kanun teknolojik 

geliĢmelere açık olacaktır.
102

 

 

b. Çekimin Gösterileceği Cihaz  

 

Kaydedilen görüntülerin gösterileceği cihaz da sinema eserlerinin baĢka bir teknik 

boyutudur. Sinema eserinin tespit edildiği materyal konusunda olduğu gibi bu 

tespitlerin gösterildiği cihazlarda yıllar içinde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak 

sürekli değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir.  

 

Projeksiyon ile oynatma yöntemi sinema ortaya çıktığından beri kullanılan ve 

günümüzde de en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Projeksiyon yabancı 

kökenli bir sözcük olup, iz düĢüm, gösterim anlamlarına gelmektedir. Üzerinde 

mavi, yeĢil, kırmızı renkler bulunan döner bir çarkın içinden geçen ıĢık, DMD 

(Digital Micromirror Device) adı verilen bir çipte oluĢan renkli görüntü sinyalini 

objektiften perdeye yansıtarak, görüntünün izlenebilir olmasını sağlamaktadır.
103

 

 

Projeksiyon dıĢında özelikle 50’lerde geliĢtirilen ve sinema sanatının hızla 

yaygınlaĢmasında ve tanınmasında büyük katkısı olan video teknolojisi de bir diğer 

gösterim Ģeklidir. Video oynatıcısının, televizyona direk kablolarla sinyal gönderdiği 

bu sistem de her hangi bir perdeye ihtiyaç duyulmaksızın sinema eseri televizyon 

üzerinden izlenmeye baĢlanmıĢ, bu da insanların evlerinden sinema eserlerine ulaĢım 

imkanını ortaya çıkarmıĢtır. Video olmaksızın günümüzde kullanılan uydudan direkt 
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yayın yönteminde de baĢkaca hiçbir ek cihaza ihtiyaç olmaksızın alınan sinyaller 

televizyon tarafından iĢlenerek görüntüyü izlenebilir hale getirmektedir. 

 

Görüldüğü üzere sinema eserleri söz konusu olduğunda ortada zorunlu olarak bir 

dolaylı temsil durumu vardır. Bu sebeple anılan temsili çok çeĢitli vasıtalarla 

gerçekleĢtirmek mümkün olacaktır. GeliĢen teknolojiye paralel olarak elektronik, 

mekanik veya benzeri araçlarla sinema eseri gösterilebilme imkanları oluĢmuĢtur. 

Günümüzde bir sinema eserini projeksiyonla olduğu gibi DVD ve VCD 

oynatıcılardan, bilgisayardan, televizyondan hatta cep telefonlarından dahi seyretme 

imkanı vardır. Bu açıdan sinema eserlerinin gösterildiği aracın da herhangi bir önemi 

de bulunmamaktadır.
104

 

 

C-Sinema Eserlerinin Hukuki Mahiyeti 
 

Sinema eseri sayılmanın Ģartları ile sinema eseri türlerini incelemeye geçmeden önce 

sinema eserlerinin genel hukuki mahiyeti üzerinde de durmak gerekir. Bu yönde bir 

incelemeye ihtiyaç duymamızın sebebi doktrinde sinema eserlerinin iĢlenme 

mahiyetinde olup olmadığına dair tartıĢmalardır. 

ĠĢlenme eser;  baĢka bir eserden yararlanmak suretiyle vücuda getirilip de bu esere 

oranla bağımsız olmayan ve iĢleyenin hususiyetini taĢıyan fikir ve sanat 

ürünleridir.
105

 (FSEK m.1/B-c)   

FSEK’in ĠĢlenmeler ve Derlenmeler baĢlığını taĢıyan 6. maddesinde ise, ilim ve 

edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve 

televizyon ile yayıma müsait bir Ģekle sokulmasının iĢlenme eser olarak kabul 

edileceği belirtilmektedir.
 106

 (FSEK m.6/3) Maddede ayrıca belirtilmemiĢ olsa da bir 
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sinema eserinden yola çıkarak meydana getirilen bir ilim-edebiyat, güzel sanatlar vb. 

türündeki eserlerin de iĢlenme eser olarak kabul edileceği hususunda Ģüphe yoktur.
107

 

Senaryonun “yazı ile ifade edilen” ve hususiyet taĢıyan bir eser olması sebebiyle, bir 

ilim edebiyat eseri olduğu tartıĢmasızdır. O halde senaryosu olan her film o 

senaryoya uygun olarak çekileceğinden ve bu durum madde 6/3’te belirtilen ilim ve 

edebiyat eserlerinin film haline sokulması hükmüyle birebir uyuĢacağından FSEK’in 

lafzı gereği senaryosu olan sinema eserlerinin tamamını iĢlenme eser olarak kabul 

etmek mi gerekecektir?  

Hirsch, sinema eserlerini “Senaryo bir film haline ifrağ ediliyor.” Ģeklinde  

tanımlamaktadır.
108

 Kınacıoğlu, pek açık olmayan bir ifade ile sinema eserinin 

mahiyetine müzik ve resim senkronizasyonu çerçevesinde değinmiĢ; sesli filmlerdeki 

ses izinin, farklı bir anlatım anlayıĢı ile tamamlanacağı gerekçesi ile sinema eserinin 

tamamı itibariyle bir iĢlenme eser olduğunu, ses ve resmin eser bütünlüğü içinde 

kaynaĢtığını ve iĢlenme ile yeni bir eser ortaya çıktığını öne sürmüĢtür.
109

 Üstün de, 

bir sinema eseri için özel olarak oluĢturulmuĢ olsa bile edebi eser veya musiki eseri 

mahiyetindeki özgün bir yapıttan yola çıkarak hazırlanmıĢ sinema eserinin iĢlenme 

eser olduğu gerektiği kanaatindedir.
110

 

Kanaatimce, sinema eserini bir ilim-edebiyat eseri olan senaryodan yola çıkarak 

meydana getirilmiĢ bir iĢlenme eser olarak görmek sinema eserinin ruhu ile 

çeliĢmektedir. Tüm bir sinema eserini senaryonun iĢlenmesinden ibaret gibi 

yorumlamak filme sinemasal değerini kazandıran diğer yaratıcılar için haksızlık 

olacaktır. Çünkü sinema eseri öykünün, hareketli resimlerin, diyalogların ve müziğin 

kompozisyonundan oluĢan bir bütündür. Bu öğelerin hiçbiri diğerinden doğmadığı 

gibi yine hiçbiri de diğerinden daha üstün görülemez.  
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Sinema eserleri sadece yazılı bir eserin sahnelenmesinden ibaret değildir.
111

 Bu 

yönden sinema eserlerinin tamamının iĢlenme olduğu yolundaki görüĢe katılmak 

mümkün görünmemektedir. Sinema eseri yapısı itibariyle çok karmaĢıktır. Belki de 

bu nedenle doktrinde gerek sinema eserlerinin gerekse eser sahiplerinin hukuki 

durumlarının sınıflandırılmasında birçok görüĢ ayrılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebeple sinema eserleri incelenirken bu karmaĢık ve kendine özgü yapısı göz önünde 

bulundurulmalı; mevcut kalıplara sokularak sınırlandırılmaya çalıĢılmamalıdır. 

Sinema eseri tüm öğeleri kusursuz bir uyum içinde kaynaĢmıĢ bir bütündür ve bir 

bütün ve bağımsız bir eser türü olarak incelenmeleri gerekmektedir.
112

 

 

Bağımsız bir senaryodan yola çıkarak hazırlanmıĢ bir sinema filminin senaryonun 

iĢlenmesinden ibaret bir iĢlenme eser olamayacağını belirttik. Peki, sinema eserinin 

meydana getirilmesinden önce müstakil olarak yazılmıĢ bir roman yahut bir musiki 

eserinden yola çıkarak çekilen sinema eserleri iĢleme eser olarak kabul edilecekler 

midir? Örneğin, Halit Ziya UĢaklıgil’in romanından uyarlanan AĢk-ı Memnu adlı 

televizyon dizisi sadece bir sinema eseri midir yoksa aynı zamanda bir iĢlenme eser 

midir? 

 

Tosun, bu noktada ikili bir ayrıma giderek bir edebi eserden yola çıkarak hazırlanan 

senaryonun durumuna bakmak gerektiğini belirtmektedir. Buna göre eğer hazırlanan 

senaryoda ilk eserden müstakil ve orijinal bir yaratım söz konusu ise artık bir iĢlenme 

eserden söz edilemeyecektir. Ancak senaryo ilk eserden bağımsız hale gelemediyse 

bu durumda senaryonun iĢlenme eser olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak yazar bu 

durumda –senaryonun iĢlenme olduğu hallerde- dahi sinema tekniği ile ortaya 

çıkarılan sinema filminin iĢlenme eser kabul edilmemesi gerektiği, zira bu yönde bir 

kabulün sinema eseri sahiplerini ilk eser sahibine tabi kılacağını ve bu durumun da 
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kanunun sinema eserlerine iliĢin hükmünün lafzı ve ruhu ile örtüĢmeyeceği 

kanısındadır.
113

 

 

Erel ise, bir sinema eseri için özel olarak hazırlanmıĢ bir senaryo ya da özgün müzik 

olması durumunda sinema eserinin iĢlenme eser olmayacağını, ancak önceden 

yayınlanmıĢ bir edebi eser ya da musiki eserinden yola çıkarak hazırlanan sinema 

eserlerinin iĢleme eser olacağını belirtmektedir.
114

  

 

Kanaatimce, AĢk-ı Memnu örneğinde olduğu gibi, sinema eserinin bir unsur olarak 

düĢülmeden, bağımsız olarak yaratılmıĢ eserlerin sinema eseri haline getirilmesi 

durumunda hem senaryonun hem de sinema eserinin iĢlenme eser statüsünde 

olacağını da kabul etmek gerekmektedir. FSEK’in ĠĢlenmeler ve Derlemeler baĢlığını 

taĢıyan 6. maddesinin 3. fıkrasında açıkça: “Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat 

eserlerinin filim haline sokulması veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile 

yayıma müsait bir şekle sokulması ” ifadesi yer almakta ve maddenin baĢında bu tür 

eserler iĢlenme eserin baĢlıca örneği olarak sunulmaktadır. Bu sebeple bir romandan 

ya da bir Ģiirden yola çıkarak meydana getirilen sinema eseri kanaatimce artık 

iĢlenme eser olacaktır.
115

   

 

Ancak bu Ģekilde meydana gelmiĢ ve hukuken “iĢlenme eser” olan yapımların diğer 

Ģartları da haiz olmaları Ģartıyla aynı zamanda bir sinema eseri de olacağı ve kanunun 

sinema eserlerine dair tüm hükümlerinden yararlanacağı konusunda Ģüphe yoktur.  

 

Yargıtay da çeĢitli kararlarında bu Ģekilde meydana getirilen sinema eserlerinin 

iĢlenme eser statüsünde olacağını açık ve net ortaya koymaktadır. Örneğin, bir 

televizyon programında hazırlanıp sunulan bir belgesel filmde “Yeşilçam’da Bir 

Sultan” adlı ilim-edebiyat eserinden yararlanıldığı ve hatta birçok kısmın birebir bu 

kitaptan alıntı yapılarak hazırlanmasına iliĢkin açılan bir dava sonucunda Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu “Somut olayda davalı, davacının bilimsel eserini izin almadan 
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işleyerek sinema filmi (işlenme eser) haline getirmiştir. Bu durumda davalının 

davacının manevi haklarını ihlal ettiğinin kabulü gerekir.” ġeklinde hüküm tesis 

etmiĢtir.
116

 Görüldüğü gibi bir ilim-edebiyat eserinden yola çıkarak hazırlanan 

sinema eseri açıkça iĢlenme eser olarak sınıflandırılmaktadır.
117

 

 

Tosun, Yargıtay’ın bu hükmünü “ortaya çıkan sinematografik yaratım bir edebi eser 

temelinde yükselmişse işleme eserin varlığının sorgusuz kabul edildiği, diğer 

hususların incelenmediği”
118

 gerekçesi ile eleĢtirmektedir. Ancak kanaatimce 

kanunun lafzı bu derece açıkken diğer hususları inceleme yoluna gitmenin pozitif 

hukuk bakımından bir yararı bulunmamaktadır. 

Bunun dıĢında sinema eserinin bağlı bir eser mi yoksa bütünlük arz eden bir eser mi 

olduğu da tartıĢılmıĢtır. Resim ve müzik kompozisyonunun birbirinden 

ayrılabileceğini ve her parçanın diğerinden bağımsız bir varlığa sahip bulunduğunun 

kabulü bizi  "bağlı eser" eser kavramına götürür. Ancak sinema filminde resim ve 

müzik eĢ zamanlı (senkronize) hale getirilmiĢ ve bu unsurlar eser bütünlüğü içinde 

kaynaĢmıĢtır.
119

 Bu sebeple sinema eserini bağımsız ve parçaları ayrılamaz bir bütün 

olarak kabul etmek gerekir. FSEK’deki sinema eserlerine iliĢkin hükümler 

incelendiğin de kanun koyucunun "bütünlük" teorisi doğrultusunda tercih yaptığı 

anlaĢılmaktadır.
120
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D- Sinema Eseri Olarak Korunmanın ġartları 

 

Eser kavramı, FSEK’in değiĢikliklerden önceki halinde ilk maddede tanımlanmıĢtı. 

4630 sayılı kanunla yapılan yenilikten sonra da bu tanım aynen korunarak 1/B 

maddesinin (a) bendine alınmıĢtır. Buna göre sahibinin hususiyetini taĢıyan, ilim-

edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden birine giren her nevi 

fikir ve sanat mahsulü eser olarak kabul edilir. Ayrıca belli bir düzeye kadar 

tamamlanmıĢ olma da hususiyeti yansıtması bakımından zorunlu olduğu için eser 

sayılmanın önkoĢuludur.
 121

 

 

FSEK bağlamında koruma altına alınan tüm eser türleri gibi sinema eserleri de 

hukuki korumadan yararlanabilmek için ilgili maddede anılan koĢulları taĢıyor 

olmalıdır. Bir sinema eserinin eser vasfını haiz olup olmadığı da ancak bu unsurlar 

ve sinema sanatına özgü hareketli görüntüler dizisinin varlığı ile belirlenebilir.  

 

Bu unsurları incelemeye geçmeden önce önemle belirtmek gerekir ki tescil sinema 

eseri sayılmanın bir ön koĢulu değildir. Bu husus FSEK m.13’te açıkça 

belirtilmektedir. Buna göre: “Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları 

ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı 

taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin 

belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma 

yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren 

yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar.” Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve 

Tescili Hakkındaki Yönetmelik
122

 gereği bu tescil zorunlu olmakla beraber hak 

doğrucu nitelikte değildir.
123

  Burada bahsi geçen tescilin amacı, sinema eserine 

yönelik iĢletim belgesini alabilmekten ibarettir. Yani bir sinema eseri tescil 

edilmediği için iĢletilemiyor durumda olsa dahi bu durum onun “eser” vasfında 
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herhangi bir değiĢikliğe neden olmayacaktır. Bu sebeple bu bölümde tescil konusu 

üzerinde ayrıca durulmayacaktır. 

  

Kanun tanımından ve sinema eserlerinin kendilerine özgü vasfından kaynaklanan 

korunma Ģartlarını hususiyet, belli bir seviyeye kadar ĢekillenmiĢ olmak ve sinema 

sanatına özgü hareketli görüntüler dizisi olarak sıralayabiliriz.  

  

Tekinalp, bu Ģartların yanı sıra sinema eseri sayılabilmenin Ģartları arasında  

“kanunda belirtilen anlamda sahipleri mevcut olma”  ve “muhakkak yönetmeni ve 

senaryosu bulunma” Ģartlarının da var olması gerektiğine iĢaret etmektedir.
124

  

Kanaatimce, “ kanunda belirtilen anlamda sahipleri mevcut olma” gibi bir ayrıma 

gitmek yerinde olmamıĢtır. Zira, ortada bir eser sahibi olmadan hususiyet de 

olamayacağı için fikri korumaya esas teĢkil edecek bir eserden söz etmek zaten 

mümkün olmayacaktır. Bu bütün eser türleri için geçerli bir önermedir. Bu sebeple 

ayrıca sinema eserlerinde aranan bir ĢartmıĢ gibi bahsetmeye gerek görmüyoruz. 

Nasıl ki dalgaların yıllar boyu Ģekillendirmesi sonucu bir kaya parçası örneğin aslana 

benzediğinde FSEK kapsamında korunacak bir eserin varlığından söz etmek 

mümkün değilse, aynı Ģekilde bir mobese
125

 kamerasının çektiği görüntülerin de 

sinema eseri olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden muhakkak ki bir 

eserde eser sahibi bulunmalıdır. Bu hususiyet Ģartının diğer bir görünümünden 

ibarettir. Zira eser sahibi olmadığında hususiyetten de bahsetmek mümkün 

olmayacaktır. 

 

Tekinalp, ikinci olarak senaryo ve yönetmenin varlığını da sinema eseri sayılma Ģartı 

olarak öngörmüĢtür. Bunun sebebini FSEK m.8/2’de sayılan eser sahiplerinin 

mevcudiyetine bağlamıĢ ancak sessiz filmler de sinema eseri olabileceği için özgün 

müzik ve diyalogun her filmde olması icap etmeyeceğinden yönetmen ve senaryo 

olmadan bir sinema eserinden bahsetmenin mümkün olamayacağını belirtmiĢtir.
126

   

 

                                                 
124

 Tekinalp, a.g.e., s.119. 
125

 Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu. 
126

 Tekinalp, a.g.e., s.119. 
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Kanaatimce, özellikle senaryo bakımından bu Ģekilde bir kısıtlamaya gidilebilmesi 

mümkün değildir. Zira bir yönetmenin hiçbir senaryoya bağlı kalmadan doğaçlama 

bir Ģekilde çekeceği bir film de diğer unsurları taĢıyor olması Ģartı ile sinema eseri 

olarak kabul edilecektir. Bu Ģekilde doğaçlama çekilmiĢ bir filmi “senaryosu 

olmadığı” gerekçesi ile sinema eseri kapsamından çıkarmak ve FSEK korumasından 

yoksun bırakmak yerinde olmayacaktır.  

 

Eserin sesli veya sessiz olması da sinema eseri olabilmenin bir ölçütü değildir. Sessiz 

filmlerde tespit, sadece resmi; sesli filmlerde ise, hem resmi hem de sesi 

kapsamaktadır.
127

 Kanun da sinema eseri tanımı yaparken açıkça “sesli veya sessiz” 

diyerek bu hususu hüküm altına almıĢtır. (FSEK m.5)  

 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi sinema eserlerini çok çeĢitli vasıtalarla göstermek 

ya da farklı mecralara kaydetmek mümkündür.
128

 Bu bakımdan eserin projeksiyon, 

video ya da yayın gibi faklı yollarla izleyiciye ulaĢması hukuki bakımdan herhangi 

bir fark yaratmamaktadır. Ayrıca sinema eserinin kaydedildiği materyal de sinema 

eseri sayılmanın bir koĢulu değildir.  

 

Sinema eserlerinin tespit edildiği materyalin herhangi bir hukuki önemi yoktur.
129

 

Bu noktada sinema eseri sayılmanın Ģartları arasında FSEK m.5’teki sinema eseri 

tanımından yola çıkarak tespit edilmiĢ olma ölçütü de doktrinde vurgulanmıĢtır.
130

 

Ancak bu da üzerinde ayrıca durulması gereken bir kriter değildir zira bir sinema 

eserinin tespit edilmemiĢ olması mümkün değildir. Eğer ortada bir tespit yoksa zaten 

sinema eseri de var olmayacaktır. Sinema genelde bir öykünün senaryoya uygun bir 

Ģekilde canlandırılmasının yahut günlük hayatta halihazırda vuku bulan bir durumun 

sinema sanatına özgü Ģekilde kaydedilmesi ile ortaya çıkar. Yani ortada bir kayıt yok 

ise zaten artık değil eserden herhangi bir sinematografik yaratımdan bahsetmek de 

mümkün olmayacaktır. Örneğin bir konser, izleyicilerin sahneyi daha rahat 

görebilmesi için aynı anda konser alanına kurulmuĢ perdelere yansıtılıyor olabilir. 
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 Genç, a.g.m., s.261. 
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 Bkz: I. Bölüm IV/2, b-2,3. 
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Bu gibi durumlarda dahi yansıtılan görüntüler kayda alınmaktadır. Ancak bir an için 

kayıt yapılmadığını farz ettiğimizde konser sona erip yayın bittiğinde artık o yayını 

tekrar etmek ya da herhangi bir vasıta ile gösterip kayda almak imkanı 

kalmayacaktır. Bu anlamda anılan yayın esnasında hususiyet de olsa artık 

sinematografik bir yaratımdan da söz edilemeyecektir. Ancak, tespit edilmiĢ olma 

unsurunu dar değil, tespit edilebilir olma Ģeklinde geniĢ yorumlamak daha doğru 

olacaktır. Bu noktada canlı yayınların durumuna ise ilerleyen bölümlerde 

değinilecektir.
131

  

ÇalıĢmamızın bu bölümünde eser olabilmenin Ģartları tanımlandıktan sonra bu 

unsurlar sinema eserleri bakımından değerlendirilecektir. 

 

 

1) Hususiyet 
 

Günümüzde tüm hukuk sistemlerince kabul edildiği üzere "eser", ancak yaratıcı bir 

fikri çalıĢmanın ürünü olabilir. Herkesçe meydana getirilemeyen
132

, yaratıcısının özel 

fikri emeği ile oluĢmuĢ eserlerde hususiyet olduğu kabul edilmektedir.
133

 Arslanlı, 

“neticeyi muhik kılan nısbi istiklale sahip bir fikir emeğinin mevcudiyetini” 

hususiyetin varlığı için yeterli görmektedir.
134

  Eser sahibinin hususiyeti bir fikri 

ürünün eser olarak nitelendirilmesinde temel unsurdur.
135

 

 

Bir fikir ve sanat eseri oluĢturulurken; taklit etmemek, kopyalamamak veya eser 

hırsızlığı (intihal) yapmamak kaydıyla, baĢkalarının eserlerinden yararlanılması ve 

esinlenilmesi mümkün, hatta gereklidir. Esasen bu husus fikri eserleri, patent 

hukukuna konu olan ve muhakkak yenilik getirmiĢ olması aranan buluĢ kavramından 

ayırt etmektedir.
136

 Doktrinde genel olarak kiĢilerin bir eser meydana getirirken daha 

                                                 
131
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önce yaratılmıĢ eserlerden yararlanabileceği kabul edilmektedir.
137

 Hususiyet için 

aranan kıstas diğer eserlerden istifade etmenin yanı sıra eser sahibine atfedilebilecek 

bağımsız bir fikri emeğin bulunmasıdır.
138

 

 

Yargıtay, hususiyeti, “yaratıcı bir emek mahsulü olması veya herkes tarafından 

meydana getirilebilme olanağı mevcutsa, sahiplerinin ortaya koydukları şeyin bir 

sanat eseri olduğunu belirterek hukuki himaye beklediklerini açıklaması gerekir.” 

Ģeklinde açıklamaktadır.
139

  

 

Hususiyet eserin içeriğinde ya da biçiminde yahut her ikisinde birden olabilir.
140

 

Bizce de hususiyet bambaĢka ve daha önce hiç değinilmemiĢ bir alanda eser vermek 

demek değildir. Aynı manzarayı iki farklı ressamın resmetmesi birbirinden çok farklı 

olacaktır. Birden fazla yazarın, tamamen aynı konuda yazdıkları romanlarla 

karĢılaĢmak da mümkündür. Ayrıca ülkemizde bir dönem çekilen aĢk filmlerinin 

tamamına yakını aynı konu etrafında dönmektedir. Tüm bu benzer konulara iliĢkin 

eserlerde önemli olan eser sahibinin “anlatma biçimi”dir.
141

 Kanaatimce de bir esere 

hususiyet niteliğini kazandıran iĢte bu üslup olacaktır. Yargıtay’ın görüĢü de bu 

yöndedir.
142

  

 

Sinema eserleri bakımından incelemek gerekirse, hususiyet Ģartı, Bern SözleĢmesinin 

Roma Metninde sinema eserleri için özellikle üzerinde durulmuĢ bir husustur. Roma 

metninin sinema eserlerine iliĢkin olan 14. maddesindeki "Orijinal karakter" deyimi 

ile anlatılmak istenenin hususiyet olduğu kabul edilmektedir. Ancak Brüksel 

metninde bu hüküm kaldırılmıĢ ve sinema eserleri Ģartsız olarak diğer edebi ve 

artistik eserler arasına sokulmuĢtur. (m. 2/1). Fakat bu yalnız yaratıcı bir fikri çalıĢma 

mahsulünün "Eser" olarak kabul edilebileceği prensibinden de vazgeçildiği anlamına 
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da gelmemektedir. Zira Brüksel konferansında sözleĢmenin 2/1 maddesinde 

fıkrasında sayılan bütün eserlerin esas vasfı, bunların "Caractere d'une creation 

personelle" (sahibinin hususiyetini taĢıyan yaratıcı bir mahsul olmak) mahiyetini 

haiz olması Ģartına bağlanmıĢtır.
143

   

 

Sinema eserlerinde de eser sayılmanın en önemli Ģartı Ģüphesiz sahibinin hususiyetini 

taĢıması olacaktır. Hususiyet her eser türünün kendine has özelliklerine göre 

belirlenmektedir. Arslanlı’ya göre, sinema eserlerinde hususiyetin belirlenmesinde en 

belirleyici unsur sahnelerin kompozisyonu, sıralanması, sinema tekniğinin kullanılıĢı 

ve planlar gibi film sanatına iliĢkin hususlardır.
144

 Tekinalp bu hususu “filmin amacı 

ve konusu ne olursa olsun sahibinin hususiyeti taşıması şarttır. (…) Bu hususiyet 

yönetmenin, özgün müzik bestecisinin, senaryo ve diyalog yazarının hususiyetlerinin 

bileşkesidir.”
145

 Ģeklinde açıklamaktadır.
146

 Sinema eserleri bu bakımdan eser 

sahiplerinin özgün ve bağımsız yaratıcı emeklerinin göstergesi olan eserler olarak da 

tanımlanabilir.
147

 Burada sözü geçen özgün ve bağımsız yaratıcı emek kavramı 

hususiyettir. 

 

Kısacası, hususiyet diğer tüm eser türlerinde olduğu gibi sinema eserlerinin de en 

önemli unsurudur.  Bir belgeseli, bir icranın kaydını, bir reklam veya doğa filmini 

sinema eseri haline getirecek olan hususiyettir.
148

 

 

Sinema eserlerini, kendilerine özgü yapıları gereği, diğer tüm unsurlarda olduğu gibi 

hususiyet bakımından da nitelendirmek görüldüğü gibi oldukça güçtür. Kullanılan 

resim ya da fotoğrafların bir bütünlük içerisinde kaynaĢtırılmaları, onların hareketli 

görüntüler dizisi oluĢturması, sinema eserlerini diğer eser türlerinden ayırmaktadır.
149

 

Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi bir sinema eserinin oluĢması için onlarca farklı 
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International, Helsinki, 1997, s.35. 
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kiĢinin fikri çabası gerekmektedir. Sinema eserlerinin en belirgin türü olan sinema 

filmlerinden örnek vermek gerekirse, ilk olarak bir öykü oluĢur; bu öykü 

senaryolaĢtırılır; daha sonra bu senaryoya uygun diyaloglar yazılır, yapımcı devreye 

girer; oyuncular, senaryoyu filmleĢtirecek yönetmen ve diğer tüm teknik ekip 

toparlanır müzikler yapılır ve ortaya bir film çıkar. Ancak bu aĢamada hususiyet 

aranırken filme yaratıcı olarak katkı sağlayanlar ile teknik destek sağlayanlar 

birbirinden ayırt edilmeli ve hususiyet unsuru öncelikli olarak kanunda da eser sahibi 

olarak kabul edilen kiĢilerde aranmalıdır. Doktrinde de kabul gören bu görüĢe göre 

hususiyetin tespitinde eser sahibi olarak kabul edilmeyen oyuncu, sesçi, ıĢıkçı gibi 

kiĢilerin yaratıcılıkları ya da kiĢisel izleri
150

 eser üzerinde ayrıca aranmamaktadır.
151

 

 

Erel ise, sinema eserinin ortak bir eser olduğu, bu sebeple sadece FSEK’te eser 

sahibi olarak kabul edilenlerin değil filme katkıda bulunan herkesin fikri 

yaratıcılığının bulunduğunu ve hususiyetin tespitinde bu kiĢilerin de dikkate alınması 

gerektiğini belirtmiĢtir.
152

 Ancak bu görüĢ her ne kadar bir sinema filmine katkıda 

bulunan kiĢilerin fikri emeklerini de gözetmeye yönelik bir görüĢ olsa da FSEK’in 

açık hükmü gereği aranacak olan hususiyet “eser sahibinin hususiyeti”dir. Bu 

sebeple bir sinema filminde hususiyet tespit edilirken teknik elemanlar ile 

oyuncuların da hususiyetlerinin anacağı yönünde bir kabul, her ne kadar bu kiĢilerin 

de çoğu zaman fikri katkıda bulundukları yadsınamazsa da, Türk pozitif hukuku 

gereği olası görünmemektedir.
153

 

 

Görüldüğü gibi bir sinema eserinin oluĢmasının her basamağında ayrı ayrı 

yaratıcılarının hususiyetini taĢıyacaktır. Bu aĢamada bir sinema filminin hem 

senarist, hem özgün müzik bestecisi, hem de yönetmenin hususiyetini taĢıyacağından 

Ģüphe yoktu. Ancak kanaatimce bir sinema filmine bir bütün olarak bakıldığında 

hususiyet konusunda yönetmenin izleri daha bariz görülmektedir. Esasen sinema 

eserinde kimin emeğinin daha baskın olduğu on yıllardır tartıĢıla gelen bir konudur. 
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Bu mevzuda özellikle 1950’lerin baĢında Fransa’da ortaya çıkmıĢ Auteur Theory’nin 

üzerinde durmak gerekir.
154

 Bu teoride genel olarak bir filmdeki sinemasal emek 

tamamen yönetmene atfedilerek “film yönetmenindir” anlayıĢı savunulmuĢtur.
155

 Bu 

görüĢ “author yönetmenler” olarak da anılan David Lynch, Jean Luc Godard gibi 

yönetmenlerin filmlerinde doğruluk payı kazanıyor olsa da tüm sinema eserlerine 

böyle bir ön kabulle yaklaĢmak sinema eserinde emeği geçen diğer eser sahipleri için 

hakkaniyetli olmayacaktır. Bu sebeple günümüzde bu teori etkisini kaybetmiĢ 

durumdadır.
156

  

 

Ancak aynı senaryo, aynı diyaloglar, aynı oyuncular ve aynı müziklerle iki farklı 

yönetmen iki farklı film yapsa ortaya çıkacak sonuç da bambaĢka olacaktır. Çünkü 

senaryoda yazan olay örgüsünü anlatma biçimi değiĢecektir. Filme, sinema eserlerine 

özgü teknik hususiyetini verecek olan yönetmenin “üslubudur”. ĠĢte bu noktada, 

kanaatimce, filme bir bütün olarak hususiyeti kazandıran senaryonun ve diğer 

unsurların yanında asıl olarak yönetmenin üslubudur.
157

  

 

2) Belirli Bir Düzeye Kadar TamamlanmıĢ Olma 

 
Bir fikrin ya da düĢüncenin korunabilmesi için her halükarda bir Ģekle bürünmüĢ 

olması gereklidir.
158

 Soyut düĢünceler ve fikirler fikri hukukta korunmazlar. Bu tür 

düĢüncelerin korunmaması esasen toplum için gereklidir; zira fikri hukuk yoluyla 

yine fikirler üzerinde tekel kurulması düĢünülemez.
159

 Bu sebeple tamamlanmamıĢ 

fikir eserleri, örneğin, henüz ressamın aklında "tasavvur" halinde bulunan bir tablo, 

romancının zihninde tasarlanmıĢ olan bir roman; bestekârın hafızasında duran bir 
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senfoni gibi, henüz çoğaltılmaya ve tedavüle çıkarılmaya elveriĢli değildirler. Bu 

sebeple fikri hukukta sadece düĢünce eser olarak korunamaz.
160

 Fikri çaba ürünü 

olan düĢüncenin belirli bir Ģekil altında en azından belirli bir seviyeye kadar ortaya 

konmuĢ olması gerekmektedir.
161

 

  

Fikir mahsullerini "umuma" yani esas itibariyle yer, zaman ve sayı ile mahdut 

olmayan bir topluluğa arz edebilmek için eserin aslının - ki buna halin icabına göre 

"müsvedde", "tutanak", "orijinal", "negatif" de denir- meydana gelmiĢ olması 

Ģarttır.
162

 

 

Belirttiğimiz gibi henüz ĢekillendirilmemiĢ fikirler, koruma altında değildir.
163

  1996 

tarihli WIPO Telif Hakları AnlaĢması’nda
164

 da belirtildiği gibi telif hakkının 

korunması, düĢünceleri, yöntemleri, uygulama esaslarını ya da matematiksel 

kavramları değil, ifadeleri kapsar. (m.2)
165

  

 

Nitekim Yargıtay da, fikir ve sanat eserinin fikir halinde kaldığı sürece eser niteliği 

kazanmayacağını karar altına almıĢtır.
166

 Ayiter’e göre, Ģekillenmeden mutlak olarak 

kalıcı ve sabit bir maddeye geçirmek anlaĢılmamalı, içeriğin söz, hareket olarak 

Ģekillenmesi yeterli sayılmalıdır.
167

 Ses, söz ya da hareketlerle de bir eser 

Ģekillenebilir. Bu noktada fikrin mutlaka maddeten tespiti Ģart olmayıp üçüncü kiĢiler 

tarafından algılanabilir olması kafidir. Doktrinde eserin duyu organlarıyla 
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Eserleri, C.II, Ġstanbul, Arıkan, 2005, s.134-138.  “Bir eserin yasa karsısında (FSEK.) eser niteliği 

kazanabilmesi için iki unsur gereklidir. Birincisi objektif unsur ki, yasa bunu mahsul ( ürün ) olarak 

belirtmiĢtir. Buna göre eser, evvela temellüke, tasarrufa elveriĢli bir maddi varlık olarak var 

olmalıdır.” (Y. 4.HD., 01.07.1977 T., 1976/5913 E., 1977/7617 K.) 
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 Ayiter, a.g.e., s.106. 
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anlaĢılabilecek Ģekil ve seviyede olmasını yeterli gören yazarlar olduğu gibi
168

, bazı 

yazarlar ise eser doğrudan doğruya duyu organlarıyla anlaĢılabilir olmasa bile, eserin 

dolaylı ya da teknik araçlar yardımı ile algılanabilmesini yeterli bulmaktadırlar.
169

   

 

Belli bir düzeye kadar tamamlanmıĢ olma kıstası incelenirken değinilmesi gereken 

diğer bi husus da eser taslaklarının durumudur. Bir fikri yaratım hangi aĢamada 

somutlaĢarak eser olarak kabul edilebilecektir? Bir resmin karakalem ön çizimi, bir 

romanın taslak halindeki hikayesi, bir projenin taslakları eser midir? Bu noktada da 

esas olarak dikkate alınması gereken ölçüt eser sahibinin hususiyetidir. Eğer söz 

konusu taslak eser sahibinin hususiyetini yansıtacak düzeyde ĢekillenmiĢ ise artık 

ortada bir fikir veya sanat eserinin varlığından söz edilebilir. Bu noktada değinilmesi 

gereken husus taslağın hangi eser türü içinde değerlendirileceğidir. Çoğunlukla 

eserlerin hazırlık aĢamaları ile eserin kendisi aynı eser grubuna mensuptur. Örneğin, 

nasıl yağlı boya bir tablo güzel sanat eserleri içinde mütalaa ediliyorsa o resme ait 

karakalem taslaklar da güzel sanat eseridir. Yahut bir senaryonun baĢlangıcında var 

olan sinopsis
170

 de tıpkı senaryo gibi bir edebiyat eseridir. Ancak bu durumun 

istisnaları da geliĢebilir.  Örneğin, aĢağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan story 

boardlar
171

 bir sinema eserinin taslak çalıĢmaları niteliğindedir. Ancak sırf sinema 

eseri taslağı olması belli bir seviyeye kadar ĢekillenmiĢ olsa dahi bu taslağı sinema 

eseri olarak kabul etmeye olanak vermez. Görüldüğü üzere taslakların diğer koĢulları 

karĢıladıkları ölçüde baĢka eser türlerinden biri altında nitelendirilmeleri 

mümkündür.  

 

Eser taslaklarına iliĢkin kanun ile getirilmiĢ tek düzenleme ise bilgisayar 

programlarına aittir. Kanun koyucu, FSEK m.2’de: ”bilgisayar programları ve bir 

sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık 

tasarımları”nın ilim edebiyat eseri olarak korunacağını hüküm altına alarak bir 

anlamda taslaklar üzerindeki koruma çerçevesini ortaya koymaktadır.  

                                                 
168

 Arslanlı, a.g.e., s.13; Ayiter, a.g.e.,  s.106. 
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 Öztan, a.g.e., s.90; MemiĢ, a.g.m., s.1448. 
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 Olay örgüsünü kısaca anlatan senaryo taslağı. Ayrıntılı bilgi için Bkz:Ġkinci Bölüm II/A-2: 
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 Story Board, bir senaryoyu adeta bir fotoroman gibi resimlerle ya da fotoğraflarla, kabaca ama net 

bir Ģekilde anlatan çalıĢmadır. 
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Kaya, anılan hükme yüklenecek anlamın diğer hazırlık çalıĢmalarına da emsal teĢkil 

edecek nitelikte olduğunu haklı olarak belirtmiĢtir.
172

   

 

Eserin üzerinde somutlaĢtığı nesne ile eseri birbirinden ayırmak gereklidir. Örneğin, 

güzel sanat eserlerinde fikir; taĢ, tablo, ağaç vs. üzerinde somutlaĢmaktadır. Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki eser, ağaç ya da taĢ değil, ağaca, taĢa yansıyan 

fikirdir. Bu nedenle eserin somutlaĢtığı fotoğraf negatifleri, kasetler, vs. eser değildir. 

Bunlarda koruma haksız rekabet hukuku kurallarına göre sağlanacaktır
173

(TTK 

m.56).  

 

Sinema eserleri bakımından da belirli bir düzeye kadar tamamlanmış olmak kıstası 

muhakkak ki aranacaktır. Örneğin senaryosu tamamlanmıĢ ancak daha çekimlerine 

baĢlanmamıĢ bir filmin sinema eseri olarak korunması mümkün müdür? Ya da bir 

filmin sinema eseri olarak korunabilmesi için en azından story board denilen 

kısmının tamamlanması yeterli olabilir mi? Story board bir senaryoyu adeta bir 

fotoroman gibi resimlerle ya da fotoğraflarla, kabaca ama net bir Ģekilde anlatan 

çalıĢmadır. Bir nevi filmin görsel haritasıdır.
174

 Bir filmi görselleĢtirmenin ve filmi 

çekilmeden izleyebilmenin en etkili yolu story boardlardır.
175

   

 

Alfred Hitchcock gibi bazı yönetmenlerin sinema filmini çekmeden evvel hemen her 

sahneyi story boardlarla görselleĢtirdiği bilinmektedir. Ancak bu halde bile ortada 

korunmaya değer bir sinema eserinden bahsedilmesi mümkün değildir. Çünkü 

sinema yapısı gereği hareketli görüntülerden meydana gelir. Bu sebeple en ince 

ayrıntısına kadar story board’u hazırlanmıĢ olsa dahi hazırlanan bu çalıĢma güzel 

sanat eserleri kapsamında korunacak; ancak bir sinema eserinden söz etmek mümkün 

olmayacaktır. 

                                                 
172
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Bu Ģekilde eğer ortada film tekniğine ait herhangi bir çalıĢma olmadan sadece 

senaryo ya da diyaloglar ya da müzik varsa bunların her biri ait oldukları eser türleri 

içinde tamamlanmıĢ birere eser olarak korunacak ama ortada henüz bir sinema filmi 

olmadığı için sinema eseri olarak korunmaları mümkün olmayacaktır.  

 

Ancak çekimleri yapılmıĢ fakat henüz montajı ya da seslendirilmesi yapılmamıĢ veya 

çekimleri baĢlanmıĢ ama tamamlanamamıĢ bir filmin durumu ne olacaktır? Sinema 

eserlerinin teknik yapım süreci üç aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢama Yapım 

Öncesi/Pre-Prodüksiyon adı verilen ve senaryonun yazılması, oyuncu seçimi, çekim 

mekanlarının belirlenmesi gibi iĢlemleri kapsayan süreçtir. Ġkinci aĢama 

Yapım/Prodüksiyon adı verilen çekim aĢamasıdır. Bu aĢamada yönetmen öndeliğinde 

set kurulur, senaryoya uygun olarak çoğunlukla icracı sanatçılar ile beraber bu 

senaryo iĢlenerek kameraya kaydedilir ve film kameralar yardımı ile kayda alınır. 

Üçüncü ve son aĢamaya ise Yapım Sonrası/Post-Prodüksiyon adı verilmektedir. Bu 

aĢama filmin/dizinin çekimleri tamamlandıktan sonra kullanılmak istenen özel 

efektlerin, müziklerin vb. unsurların eklenmesi eğer gerekiyorsa dublajın yapılması, 

gereksiz seslerin çıkarılması gibi iĢlemler sureti ile çekilen görüntülerin iĢlenerek 

izlenebilir hale sokulması aĢamasıdır.   

 

Story board örneğinde de bahsedildiği üzere Pre-Prodüksiyon aĢamasında olan yani 

henüz çekimlerine baĢlanmamıĢ bulunan bir sinema eseri projesinin taslaklarının 

sinema eseri olarak korunması mümkün değildir. Bu aĢamada film senaryosu ilim-

edebiyat eseri varsa diğer taslaklar, fotoğraflar güzel sanat eseri olarak 

korunabilecektir. Ancak bir sinema eserinden bahsedebilmek için hareketli görüntü 

dizisine ihtiyaç duyulacağından bu aĢamadaki taslakların sinema eseri olarak 

korunması mümkün değildir.  

 

Prodüksiyon yani yapım/çekim aĢamasında ise durum daha karmaĢık bir hal arz 

edecektir. Bu noktada çekimler baĢlamıĢ ancak henüz sonuçlandırılmamıĢ ise çekimi 

tamamlanmıĢ kısımların akibeti ne olacaktır? ĠĢte tam olarak bu noktada belli bir 

düzeye kadar tamamlanmıĢ olma ölçütü devreye girecektir. Çekilen görüntüler eser 

sahiplerinin hususiyetini yansıtacak düzeyde ĢekillenmiĢ ise artık tamamı çekilmemiĢ 
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olsa bile bir sinema eserinin varlığından söz etmek gerekecektir. Örneğin bir 

yönetmen yeni bir sinema filminin çekimlerine baĢlamıĢ ancak henüz yarısına 

gelemeden vefat etmiĢ ise durum ne olacaktır? Bu gibi bir durumda anılan 

yönetmenin çektiği kısımlarda yönetmenin üslubundan izler tespit edilebiliyorsa artık 

ortaya bir sinema eseri çıktığını kabul etmek gerekecektir. Kanaatimce bu noktada 

hikayenin tamamlanmamıĢ olmasının menfi ya da müspet bir etkisi olmayacaktır. 

Zira belli bir düzeye kadar tamamlanmıĢ olma ölçütünün benimsenmiĢ olmasındaki 

ana gaye eser sahiplerinin hususiyetinin belirlenebilmesidir. 

 

Çekimleri bitmiĢ ancak Post-prodüksiyon iĢlemi henüz gerçekleĢtirilmemiĢ 

yaratımların da artık sinema eseri kapsamında değerlendirilebileceği kabul 

edilmelidir. Zira post-prodüksiyon aĢaması teknolojinin yardımı ile çekimlerin 

kalitesini, etkileyiciliğini arttırmak üzere var olan bir aĢamadır. Üstelik bu aĢamada 

yer alan kiĢiler-eklenecek özgün müziğin bestecisi dıĢında- çoğu zaman eser sahibi 

olarak kabul edilen kiĢiler değil teknik elemanlardır. Bu sebeple çok istisnai 

geliĢebilecek haller dıĢında
176

 post-prodüksiyon aĢamasına gelmiĢ bir filmin artık 

sinema eseri olarak korunacağı kabul edilmelidir.      

 

 

3) Hareketli Görüntüler Dizisine Sahip Olma 

 

Sinema eserlerinin tanımını yapan FSEK m.5 incelendiğinde ortaya çıkan Ģartlardan 

biri de hareketli görüntüler dizisine sahip olmaktır. Kanun, “…Elektronik veya 

mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili 

hareketli görüntüler dizisi…” diyerek bu hususu açıkça ortaya koymuĢ 

bulunmaktadır. 

 

Gerçekten de sinema denince ilk akla gelen husus birbiriyle iliĢkili hareketli 

görüntülerdir. Kanun koyucu bu hüküm ile 4630 sayılı kanun öncesinde yer alan 

                                                 
176

 Örneğin Wachowski KardeĢlerin yönetmenliğini üstlendiği 1999 yapımı “Matrix” adlı film gibi 

özel efektlerin çok mühim olduğu ve bunlar olmadan filmin özgünlüğünü ve hususiyetini 

yitirebileceği sinema yaratımlarında post-prodüksiyon aĢamasına gelinmiĢ olsa bile henüz bir sinema 

eserinden söz etmek mümkün olmayabilir.  
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projeksiyon yardımıyla gösterilen diyapozitiflerinin de sinema eseri vasfını ortadan 

kaldırarak hatasından dönmüĢtür.
177

 Zira sinema eserlerini fotoğraf eserleri ve güzel 

sanat eserlerinden ayıran en önemli unsur bu hareketlilik unsurudur. Sinema 

eserlerinin sahip olması gereken hareketlilik unsuru doktrinde de ortak kabul görmüĢ 

bir husustur.
178

 

 

Kanunun lafzından ortaya çıkan diğer bir sonuç ise bu hareketli görüntünün 

gösterime elveriĢli olması gereğidir. Hangi tür araçla gösteriliyor olduğu önem 

taĢımamakla beraber ilgili görüntü yapay bir canlılık yaratacak şekilde gösterilebilir 

olmalıdır.
179

  

 

FSEK son olarak hareketli görüntülerin birbiriyle iliĢkili olmaları Ģartını aramaktadır. 

Ancak kanaatimce bu hükümden görüntülerin tamamen birbiriyle alakalı olmaları 

gerektiği sonucu çıkmamalıdır. Zira birbiriyle ilgili olmayan çeĢitli görüntüler 

montajlanarak da belirli bir amaç doğrultusunda, bir bütünlük içerisinde 

kullanılabilirler. Bu bakımdan kanunun bu hükmünü birbiriyle fiziksel olarak 

bağlantılı görüntü dizileri Ģeklinde değil, eserin yaratıcısı tarafından belli bir amaçla 

bir araya getirilme Ģeklinde daha genel bir ifade ile anlamak gerektiği 

kanaatindeyim.  

 

E- Sinema Eseri Türleri 

 

1) Genel Olarak 

 
FSEK’te ana eser türleri dört grup halinde ve numerus clausus yani sınırlı sayı 

kuralına göre belirlenmiĢtir.
180

 Buna göre eser türleri kanunda gösterilenle sınırlı 

olup yeni bir ana ya da ara tür yaratılamaz.
181

  Ancak sınırlı sayı prensibi bu türlerin 

içerikleri bakımından geçerli değildir. Yani musiki eserinin ya da bir sinema eserinin 

ne olacağı tek tek ilgili grubun içinde sayılmamıĢtır. Sadece her eser türü içinde 
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örnek olarak bazı eser türleri sayılmıĢtır ve bu sayılan örnekler dıĢında bir fikir ürünü 

de meydana getirilebilir.
182

 Bu usul Bern SözleĢmesinde de kullanılan usuldür
183

 ve 

sadece eser türlerini kapsayan gruplar sınırlıdır.
184

 Bu sebeple eser olmanın genel 

koĢullarını yerine getirmek ön Ģartı ile ortaya çıkan fikri çaba ürünleri bu türlerden 

birine dahil edilebilecektir.
185

  

 

Örnekleme ise, Fransız hukukunda olduğu gibi, belirli bir sınırlama getirmeksizin 

sadece eser olmanın genel Ģartları ile yetinilerek ve belli baĢlı eser türlerini örnek 

olarak sayan bir yöntemdir.
186

 Sınırlama yoluyla saymada ise daha önce belirttiğimiz 

gibi eser türleri sınırlı sayıdadır ancak bu türlerin içerikleri sınırlı olarak 

sayılmamıĢtır. Bu sebeple yeni bir eser türünün meydana gelmesi halinde yasada 

değiĢiklik yapmak yoluna gitmek gerekir ki
187

 bu da usul ekonomisi ile bağdaĢacak 

bir yöntem değildir.  

 

Örneğin, çalıĢmamızın konusunu oluĢturan sinema eserleri 1950’li yıllara kadar 

kanunumuzda kabul görmemiĢ ancak bir yasa değiĢikliği sonrasında bağımsız bir 

eser türü olarak karĢımıza çıkabilmiĢtir. Halbuki örnekleme yolu ile hazırlanmıĢ bir 

kanunda
188

 böyle köklü bir değiĢikliğe gerek kalmadan yeni ortaya çıkan türlerin de 

koruma kapsamı içine alınması mümkün olacaktır.
189

 Ancak örnekleme usulünde 

henüz fikri eser düzeyine yükselememiĢ bir takım faaliyetlere eser niteliği vermenin 

çok kolay olacağı sebebi ile eleĢtirilmektedir.
190

 

 

Sinema eserlerinin yasada sayılan gruplardan biri olarak kabul edilmesi daha önce de 

belirtildiği gibi, ilk kez 5846 sayılı kanunla olmuĢtur. Bu kanun dördüncü bir eser 
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grubu olarak sinema eserlerini kabul etmektedir. Bu kanuna esas olan ön tasarıyı 

hazırlayan Hirsch: “…tasarıda öncelikle genel bir tarif verildiğini ve bu tarife giren 

grupları isimlendirdikten sonra her grubun çerçevesine giren eserleri sınırlı olarak 

değil ancak örnek kabilinden saymış bulunduklarını…” beyan etmiĢtir.
191

 Daha 

sonraki kanun değiĢikliklerinde de bu ana gruplama korunmuĢtur.  

 

FSEK m.5’te sinema eserleri tanımlanmıĢ ve türün belli baĢlı örnekleri sıralanmıĢtır. 

 Ancak Tekinalp, sinema eseri sayılmanın son Ģartı olarak sinema eserinin m.5’te 

sayılan türler arasında yer alması gerektiğini belirtmiĢtir.
192

 Ancak kanunun 

kullandığı “...tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi…” deyimi ile bu konuda 

örnekleme yaptığını ve diğer koĢulları haiz olması Ģartı ile muhakkak bu türlerden 

birine mensup bulunmanın gerekmediğini göstermektedir.
193

 Zaten bu yönde bir 

kabul genel prensip olarak kabul edilen grupların sınırlı, grup içindeki türlerin 

örnekleme olduğu ve geniĢletilebileceği prensibine de aykırılık teĢkil eder. Bu 

sebeple, m.5’te örnek kabilinde sayılan türlerden biri (bedii, ilmi, öğretici veya teknik 

mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmler) olmasa 

da sinema tekniklerine uyması ve diğer eser sayılma Ģartlarını haiz olması halinde 

her türlü hareketli görüntüyü sinema eseri olarak kabul etmek gerektiği 

kanaatindeyim. 

 
Bilindiği gibi 4630 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklik öncesinde doktrinde oldukça 

yoğun Ģekilde eleĢtirilen FSEK 5/3 maddesi, sinema eserleri türlerini üç alt grup 

altında; 

1-Sinema filmleri; 

2-Öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler; 

3-Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri; Ģeklinde 

belirlemiĢti. 
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4630 sayılı Kanun ise bu gruplama değiĢtirilmiĢ, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı 

üzere yerinde bir kararla projeksiyon diyapozitifleri sinema eserleri kapsamından 

çıkartılmıĢ ve sinema eserleri türleri iki baĢlığa indirgenmiĢtir. Ayrıca bu yerinde 

değiĢiklikle sadece nutuk, beste, konferans vesaireyi nakle yarayan filmlerin sinema 

eseri sayılmayacağı yönündeki hatalı düzenlemeden de dönülmüĢtür. 

 

FSEK’in yeni 5. maddesi hükmü uyarınca sinema eserleri birbirinden “veya” 

sözcüğüyle ayrılmıĢ 2 farklı gruptan oluĢur. Birinci grup: “her nevi bedii, ilmi, 

öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler”dir. 

Ġkinci grup ise bilinen anlamı ile sinema seyircisi için hazırlanan “sinema 

filmleri”dir.   

 

Ancak belirttiğim gibi kanunun saydığı bu iki grup kısıtlayıcı değil örnekleyicidir.
194

 

Yani teknolojik geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel yeni alt grupların 

bu gruplara bunlara eklenmesi, sinema eseri vasfını haiz oldukları müddetçe,  her 

zaman için mümkündür.
195

  Zira Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

raporunda yer alan kanun gerekçesinde de kanun değiĢikliğindeki amacın 

teknolojideki geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni sinema eseri türlerini 

kapsayacak içeriğe sahip bir tanım ortaya koymak olduğu açıkça belirtilmiĢtir.
196

  

 

a. Film Kavramı 

 

Sinema eserlerinin alt türlerini tek tek incelemeye geçmeden evvel üzerinde 

durulması gereken diğer bir unsur da sıkça söz ettiğimiz “film” kavramıdır. Kanunun 

lafzında da sinema eseri türlerinin tamamında film kavramının kullanıldığı açıkça 

görülmektedir. (Öğretici nitelikteki filmler, sinema filmleri vb.) 

 

Film kavramına birden fazla anlam yüklenmesi mümkündür. Günlük hayatta 

“sinema” ve “film” çoğu zaman birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. Daha önce 
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 KarĢı yönde bir görüĢ için Bkz: Tekinalp, a.g.e., s.118. 
195

 Akkayan-Yıldırım, a.g.m., s.11. 
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 Bkz: 1/538 E. 15 K. No’lu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu. (Çevrimiçi) 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem21/yil2/bas/b078m.htm  , 06.08.2009. 
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de belirttiğimiz gibi kelime anlamı ile “film” aslen fotoğraf sinema gibi eserlerin 

kaydedildiği, genellikle selüloz, asetat, polyester veya nitrat gibi maddelerden 

yapılan ortamın adıdır. ÇalıĢmamızda sıkça bahsi geçen film deyimi ise üzerine tespit 

yapılan Ģeritler anlamına gelmemektedir. Bedii, ilmi nitelikteki film, sinema filmi 

gibi tabirlerden kasıt selüloz madde değil, maddenin üzerine tespit edilmiĢ, hareketli 

görüntülerden oluĢan sinema eserleridir. 

 

b. Mülga Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanununda Düzenlenen 

Video Eseri Kavramı  

 

FSEK’te belirlenen ikili ayrımın dıĢında, mülga SVMEK’te de FSEK’te sayılmayan 

“video eseri” diye bir kavrama bulunmaktaydı. Öyle ki “video eseri” denen bu 

kavrama kanunun adında dahi yer verilmiĢti. Bu sebeple artık yürürlükte olması dahi 

ayrı bir kanunla FSEK düzenlemesi dıĢına çıkılarak ortaya atılmıĢ bu kavramın da 

incelenmesinde fayda vardır. 

 

SVMEK, eseri “video üzerine kaydedilmiş (...) fikir ve sanat mahsulleri” olarak 

tanımlamaktaydı. SVMEK m.3/d hükmüne göre video ise, “Üzerindeki elektro 

manyetik parçalara ses eşliğinde görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş her çeşit 

hareketli malzeme”dir. Öncelikle belirtilmeli ki, FSEK eserleri; ilim ve edebiyat 

eseri, müzik eseri, güzel sanat eseri ve sinema eseri olarak türlere ayrılmıĢtır ve bu 

türlerin sınırlı sayıda olduğu doktrin ve uygulama tarafından kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla, hukuk sistemimizde, “video eseri” Ģeklinde, bir fikir ve sanat eseri türlü 

bulunmamaktadır.  

 

Ayrıca SVMEK, videoyu eser olarak kabul etmekle birlikte, m.3’te eser tanımını 

yaparken, eserin üzerine kaydedildiği malzeme olarak tanımlamıĢtır.
197

 Video, “eser” 

olarak kabul edilmiĢse, aynı kanunda nasıl bir “malzeme” olarak nitelendirilebilir? 

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda, eser ile eserin üzerinde somutlaĢtığı maddi varlık 

birbirinden farklıdır. Çünkü fikri ürün, soyuttur, maddi bir varlığı yoktur. Bu 

                                                 
197

 Genç, a.g.m., s.264. 
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nedenle, fikri ürün ile fikrin somutlaĢtığı maddi varlık farklı hukuki düzenlemelere 

tabidir.
198

 Görüldüğü gibi SVMEK, sinema eserinin üzerine tespit edildiği maddeyi 

“eser” olarak kabul etmesi ile fikri hukukun temel kavramlarını hiçe saymıĢtır.
199

 Söz 

konusu kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte bu çeliĢkili durum da ortadan 

kaldırılmıĢtır. 

 

Türleri incelemeye geçmeden önce belirtmek gerekir ki sinema eserlerinin tamamı 

bir bütündür. Daha önce de belirttiğimiz gibi sinema eseri, birbirini izleyen hareketli 

resimler, diyaloglar ve müzikler örgüsünden oluĢan ve çeĢitli eserler karıĢımı değil, 

bir bütün teĢkil eden ortak bir eserdir. Bu sebeple sinema eseri, gerekli hususiyet 

ölçütlerini bünyesinde barındırdığı ölçüde, bağımsız bir bütün olarak 

korunmaktadır.
200

 Ancak kanunda örnek olarak sayılan bu eser türlerini ayrı ayrı 

incelemek sinema eseri kavramının daha iyi anlaĢılabilmesi için gereklidir. 

 

2) FSEK‟te Sayılan Sinema Eseri Türleri 

 

a. Bedii, Ġlmi, Öğretici, Teknik Nitelikteki veya Günlük Olayları 

Tespit Eden Filmler 

 
Kanunun sinema eseri türlerine örnek olarak saydığı ilk grup bedii, ilmi, öğretici 

veya günlük olayları tespit eden filmlerdir. Öğretim-eğitim amaçlı, teknik bilgi 

veren, röportaj niteliği taĢıyan, belgesel vasıflı ya da bir kurumu, kuruluĢu tanıtan 

filmlerle, reklam filmleri
201

 veya bir konserin, tiyatro oyununun vb. icraların tespit 

eden filmler bu ilk grupta kabul edilebilir.
202

 Bu tür 4630 sy. Kanunla yapılan 

değiĢiklikten önce “öğretici ve teknik nitelikte olan ve günlük olayları tespit eden 

filmler” Ģeklinde tanımlanmıĢ, 4630 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikte de bu tanım 

geniĢletilerek korunmuĢtur.  
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 Teknalp, a.g.e., s.5. 
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 Erel, a.g.e., s.64. 
200

 Akkayan Yıldırım, a.g.m., s.9. 
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 Reklam Filmlerine ĠliĢkin ayrıntılı inceleme için; Bkz: I. Bölüm, IV, F/2-b. 
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Bu eser türünde de esas olarak aranılacak unsur hususiyettir.
203

 Bu tür filmlerin 

sinema eseri kapsamında kabul edilmiĢ olması doktrinde çeĢitli tartıĢmalara neden 

olmuĢtur. ĠĢte tüm bu tartıĢmaların temelinde yatan kaygı da esasen bu tür filmlerin 

hususiyet unsurunu taĢıyor olup olamamalarına iliĢkindir. Özellikle günlük olayları 

tespit eden filmler bakımından çeĢitli kaygılar belirtile gelmiĢtir. Arslanlı, öğretici ve 

teknik mahiyetteki filmlerin ilim ve edebiyat eserlerinde olduğu gibi içerikten ziyade 

amacının önemli olduğunu ve günlük olayları tespit eden filmlerde de hususiyeti 

operatörün maharet ve emeğine göre belirlemek gerektiğini öne sürmüĢtür.
204

  Erel 

de benzer bir yaklaĢımla örneğin bir konserin naklinde yakın-uzak plan çekimlerle 

müziğe artistik bir görüntünün eşlik etmesi sağlanıyorsa bu yaratımın hususiyeti 

olduğunu ve sinema eseri olarak sayılacağını belirtmektedir.
205

 Ayiter ise günlük 

olayları tespit eden filmlerde bulunması gereken hususiyet Ģartının çok defa 

bulunmadığını belirtmektedir.
206

 Yarsuvat da, sadece kanunda belirtilen eser 

tiplerinden olmanın sinema eseri sayılmak için yeterli olamayacağını bu tip 

yaratımların aynı zamanda hususiyet taĢıması gerektiğinin altını haklı olarak 

çizmektedir.
207

  

 

Esasen birinci fıkrada sayılan eser türleri tamamen örnek olarak verilmiĢ olup bu 

örneksemenin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Kanaatimce kanun koyucunun ayrı 

ayrı türleri saymasındaki yegane amaç uygulama kolaylığı sağlamak ve ilgili 

maddenin algılanabilirliğini arttırmaktır. Bu nedenle bedii filmin ne olduğu, ilmi 

filmin ne olduğu, öğretici filmin ne olduğunu ayrı ayrı inceleme konusu yapmak 

bizce yerinde olmayacaktır.
208

 Zira, sinema eseri sayılmanın Ģartlarını taĢıyan yani 

hususiyet taĢıyan, belli bir seviyeye kadar ĢekillenmiĢ hareketli görüntü dizilerinin 

tamamı FSEK kapsamında sinema eseridir ve hukuki korumadan yararlanacaktır. Bu 

sebeple kanunda konularına göre ayırarak sinema eseri olarak kabul edilebilecek 

türlerin ayrı ayrı sayılması çok da lüzumlu değildir. 
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208

 Benzer yönde bir görüĢ için Bkz: Tosun, a.g.e., s.146. 
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b. Sinema Filmleri 

 
FSEK’te sinema eserleri grubunda bahsedilen sinema filmi sinema eserlerinin en 

önemli alt grubudur. FSEK “bedii, ilmi, öğretici nitelikte (…) filmler veya sinema 

filmleri gibi…” Ģeklinde ikili bir ayrım yapmıĢtır.  

  

Sinema filmlerini ilk gruptan ayran en bariz niteliği çoğunlukla ticari amaçlı 

olmalarıdır. Elbette bunun da istisnaları var olabilir. Örneğin, sinema öğrencilerinin 

ödev olarak çektikleri filmlerin ticari bir kaygısı yoktur. Yahut ilk grup içerisinde 

değerlendirilen reklam filmlerinin tamamen ticari kaygıyla hazırlandıkları de bir 

gerçektir. Ancak sinema filmleri ilk gruptaki filmlerin aksine sinema seyircisine 

hitap etmeleri için yaratılan eserlerdir. Daha açık bir ifade ile sinema filmleri tanıtım, 

tespit, öğretim gibi amaçlardan ziyade “izlenmek” amacıyla yapılırlar. Tabii ki 

sinema filmlerinin de öğretici ya da ilmi mahiyette olmaları mümkündür. Ancak ilk 

gruptaki filmlerin aksine buradaki asıl amaç “izleyiciye arz”dır.  

 

Kısacası FSEK’te kullanılan anlamı ile sinema filmi, sinema sanatı çerçevesindeki 

bir yaratımdır.
209

 Sinema filmleri; senaryosu, diyalogları, oyunculuğu, müziği ve 

yönetimi ile tam bir bütünlük arz eden ve bir öykü anlatan eserlerdir. Sinema 

filmlerinin bu Ģekilde çağdaĢ bir anlatım aracı olarak kullanımı ve bir sektör haline 

gelmesi özellikle 1960’lı yıllarda video tekniğinin icadı ile kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır. Video seyredilebilen elektronik imgelerin oluĢturulmasına, üretimine, 

kaydına ve iletimine imkan veren bir teknolojidir. Bu teknik sayesinde tespit edilen 

görüntüler bilgisayarlar ve renklendiriciler aracılığıyla istenildiği gibi 

değiĢtirilebilmektedir.
210

 Ayrıca video tekniğinin geliĢmesi ile birlikte kiĢisel 

kullanıma özgülenebilen el kameraları da piyasaya çıkmıĢ bu da profesyonel olsun 

olmasın herkese film çekme imkanını vermiĢtir. Bu durum bir de geliĢen teknoloji ile 

birlikte çekilen görüntülerin dijital ortamda iĢlenebilir hale gelmesi ile birlikte 

sinema sanatında adeta yeni bir boyut açılmıĢtır.
211
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Elbette ki bu yaratımın sinema eseri olarak kabulü ve korunabilmesi için öncelikle, 

daha önceki bölümlerde açıkladığımız Ģartları bünyesinde barındırması gerekir. Bu 

Ģartları yerine getirdikten sonra filmin konusu, süresi, kadrosunun geniĢ ya da dar 

oluĢu, sesli ya da sessiz oluĢu, üzerine tespit edildiği madde, umuma arz ediliĢ Ģekli, 

tek bir parçadan oluĢması ya da birbirini izleyen bölümlerin süreklilik arz etmesi, 

filmde canlandırılan karakterlerin canlı ya da çizgi karakteriler olması, filmin sinema 

eseri olabilme özelliklerini etkilememektedir. Bu durum 5224 sayılı Sinema 

Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında 

Kanunda
212

 da açıkça belirtilmiĢtir(m.3/c).  O halde, sinema sanatının ilk basamağı 

olarak kabul edilen sessiz film de, yayını televizyon aracılığı ile yapılmıĢ bir çizgi 

dizi de, gerekli özelliklere sahip oldukları takdirde, belirtilen bu ikinci türe giren bir 

sinema filmi olarak sinema eselerlerine sağlanan korumadan yararlanabilecektir. 

 

Sinema Destek Kanunu, sinema filmlerinin ticari ve arza yönelik durumu gereği, bu 

filmlerin düzenlenmesi amacıyla çıkartılmıĢtır. Kanunun 3/b maddesine göre sinema 

filmleri, “sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel, 

kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, 

tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla 

gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden 

ibaret filmlerden oluşan…” bir kavramdır.  

 

Arkan, Sinema Destek Kanununda tanımlanan “sinema filmleri”nin FSEK’te yer alan 

ilk grubu da içeren bir üst kavram olduğu, FSEK kapsamındaki sinema eserlerinin ise 

Sinema Destek Kanununda yer alan bu “sinema filmlerinin” bir alt grubu olduğu 

görüĢündedir. Sinema eserlerinin FSEK’te sayılan Ģartları haiz eserler olduğunu ve 

Sinema Destek Kanununda bahsi geçen sinema filmlerinin bir bölümünü 

                                                                                                                                          
açmıĢtır. Bugün çekilen bir fotoğrafın çeĢitli bilgisayar programları yardımıyla bambaĢka bir hale 

getirilmesi mümkündür. Aynı Ģekilde çekilen bir filmin de gerek renkleri ile gerek boyutları ile 

oynamak olasıdır. Bu Ģekilde ortaya çıkarılmıĢ eserleri fazlasıyla “yapay”  ve “kolay” bulan bir takım 

sanatçılar ile teknolojik geliĢmelere duyarsız kalmaksızın ilgili sanat dallarına yeni bir soluk 

getirilmesi gerektiğine inanan sanatçılar arasında hala bu güncel tartıĢmalar sürmektedir. 
212

 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında 

Kanun; 25529 sayılı, 21.07.2004 Tarihli RG. (Bundan böyle Sinema Destek Kanunu olarak 

anılacaktır.) 
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oluĢturdukları gibi bunlardan eser olma niteliğiyle ayrılarak, eser olarak 

korunacaklarını belirtmiĢtir.
213

  

 

Kanaatimce, Sinema Destek Kanununda bahsi geçen sinema filmleri FSEK’te 

bahsedilen sinema eserlerini de içeren bir üst grup değil aksine Sinema Eseri 

türlerinden biri olarak sayılan ve bir alt grup olan sinema filmlerine iliĢkindir. Zira 

kanunun bütününe bakıldığında birçok maddesinde mali hakların devrinden 

bahsedildiği görülecektir. Mali bir hakkın doğması ancak ortada FSEK kapsamında 

bir eser olması halinde mümkündür. Bu sebeple bir filmin Sinema Destek Kanunda 

bahsi geçen “sinema filmlerinden” olup da FSEK kapsamında sinema eseri olarak 

kabul edilmemesi mümkün olmayacaktır. Zira ortada FSEK kapsamında bir sinema 

eseri olmazsa fikri hukuka iliĢkin mali haklar da olmaz. Mali hakkın mevcut 

olmadığı durumda ise mali hakkın devrinden de söz edilemeyeceği için bu yönde bir 

kabul kanunu kendi içinde çeliĢkili hale getirecektir. 

   

Bu nedenle 5224 sayılı Sinema Destek Kanunu’nun münhasıran “sinema filmleri” 

için çıkartıldığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Zira kanunun hükümlerine 

bakıldığında “ticari amaçla üretilmiĢ” sinema filmlerini kapsadığı görülmektedir. 

Kanunun adında yer alan “değerlendirme ve sınıflandırma” kavramı kanunun 3. 

maddesinde: “Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin ticarî 

dolaşıma ve gösterime sunulmadan önce, gösterim ve iletim biçimleri dikkate 

alınarak kayıt ve tescile de esas olacak şekilde kamu düzeni, genel ahlâk ile 

küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve 

Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda denetlenmesi, değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılması” Ģeklinde tanımlanmaktadır.  Görüldüğü üzere 5224 sayılı Kanun 

ticari gösterime ve dolaĢıma sunulacak filmlere yani FSEK m.5’te bahsi geçen 

sinema eseri gruplarından ikincisi olan “sinema filmleri”ne iliĢkindir. 

 

Sinema Destek Kanunu ayrıca sinema filmlerinin daha etkin bir Ģekilde korunması 

amacıyla, Kültür Bakanlığı bünyesinde bazı kurulların oluĢturulmasını öngörmüĢtür. 
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Bunlar 4. maddede hükme bağlanan “Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu”; 5. 

maddede hükme bağlanan “ DanıĢma Kurulu” ile 6. maddede hükme bağlanan 

“Destekleme Kurulu” dur. 

 

Sinema eserlerinin bir türü olan sinema filmlerine iliĢkin bu denli ayrıntılı 

düzenlemeler yapma yoluna gidilmesinin nedeni öncelikle günümüz sinema 

sektörünün oldukça geliĢmiĢ bir endüstri halini almıĢ olmasıdır. Gerek yurtdıĢında 

gerekse ülkemizde her yıl yüzlerce büyük bütçeli film çekilmekte, bu iĢe oldukça 

yüklü miktarlarda sermaye yatırılmaktadır. Ancak sinema aracılığıyla diğer ülkeler 

üzerinde oluĢturulan kültür emperyalizmi de sinema filmlerinin denetim altına 

alınmaya çalıĢılmasının diğer bir nedenidir.  

 

Örneğin, sinema sanatında yıllardır üstün konumunu koruyan Amerikan 

“Hollywood” Ģirketlerinin diğer ülkeler üzerinde kültürel bir etki oluĢturduğu aĢikar 

olup bu durum birçok ülkede rahatsızlıklara yol açmaktadır. Özellikle Fransa’da 

Amerikan filmlerine kota koyarak, bu filmlerin gösterimini sınırlamaya yönelik bir 

takım faaliyetler göze çarpmaktadır.
214

  

 

F- SĠNEMA ESERĠ VASFI TARTIġMALI TESPĠTLER 

 

Önceki bölümlerde de sıkça belirttiğimiz gibi sinema eserleri geliĢen teknoloji ile 

baĢ döndürücü bir biçimde değiĢen ve zenginleĢen bir eser türü olduğundan, pozitif 

hukuk çoğu zaman sinema eserleri ve buna benzer yaratımları sınıflandırma ve 

koruma bakımından ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. 

 

Geleneksel sinemanın yanında televizyon ve özellikle de internetin büyük bir hızla 

yaygınlaĢması, görsel ve iĢitsel ürünlerin zenginliğini had safhaya ulaĢtırmıĢtır. Bu 

Ģekilde çeĢitlenen ve hızla geliĢen yaratımların sinema eserleri kapsamında koruma 

altına alınıp alınamayacağı yalnızca ülkemizde değil karĢılaĢtırmalı hukukta da 

tartıĢılan gelen önemli bir sorun haline gelmiĢtir.
215
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Önceki bölümlerde bahsettiğimiz üzere hareketli bir tespitin FSEK kapsamında bir 

sinema eseri olarak kabul edilebilmesi için haiz olması gereken bir takım unsurlar 

vardır. Bunlar; hususiyet, belli bir seviyeye kadar tamamlanmıĢ olma ve sayılan 

türlerden birine girmektir.
216

 Bir tespit bu Ģartlardan birine bile uymuyorsa artık o 

tespiti sinema eseri olarak kabul etmek mümkün olmayacaktır.  

 

Sinema eseri vasfı tartıĢmalı bu tür tespitlerin incelemesine geçmeden önce bu tür 

tespitlerin de korunmaya muhtaç olduklarını vurgulamak gerekir. Bu tip yaratımlar 

sinema eseri kabul edilmese de ortada hareketli görüntüler bütününden oluĢan ve 

belli bir emek ile ortaya konmuĢ bir tespit vardır. Bu Ģekilde sinema eseri kapsamına 

girmediği için FSEK’de bahsedilen korumalardan yararlanamayan tespitler için 

TTK’da yer alan haksız rekabet hükümlerine göre koruma sağlanacaktır.  

FSEK m. 84 hükmü gereği, bir iĢareti, resmi veya sesi, bunları nakle yarayan bir alet 

üzerine tespit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, 

aynı iĢaretin, resmin veya sesin üçüncü bir kiĢi tarafından aynı vasıtadan 

faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Kanun bu 

men etmeye rağmen tespiti gerçekleĢtiren kiĢinin tespitinden yararlanıldığı takdirde, 

tecavüz eden tacir olmasa bile haksız rekabete iliĢkin hükümlerin uygulanacağını 

belirtmiĢtir. Kanun ayrıca anılan maddenin son fıkrasında eser mahiyetinde olmayan 

her nevi sinema mahsulleri hakkında da bu madde hükmünün uygulanacağını 

belirtmiĢtir. 

Kısacası, FSEK m.84 hükmü uyarınca sinema eseri kabul edilemeyecek bir sinema 

mahsulü TTK m.56-65 arasında düzenlenen haksız rekabet hükümlerinden 

yararlanabilecektir. Ayrıca bir yayın sinema eseri niteliği taĢımıyor olsa dahi FSEK 

kapsamında korunan baĢka eser türleri içinde de nitelendirilebilir. Örneğin, Atilla 

Ġlhan’ın yıllar boyu yaptığı Ģiir ve söyleĢi programları tek planla çekilmiĢ ve 

çoğunlukla sinema eseri olabilecek hususiyeti taĢımayan yayınlardır. Ancak burada 

sözlü olarak ifade edilen fikirler somut olayın özelliklerine göre ilim-edebiyat eseri 

                                                 
216

 Bkz: I. Bölüm IV/D: Sinema Eseri Olarak Korunmanın ġartları. 
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olarak yine FSEK kapsamında korunabilecektir.
217

 Bunun dıĢında radyo ve 

televizyon kuruluĢlarının yayınları üzerinde FSEK m.80/C’den doğan hakları her 

daim saklıdır.
218

 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde ilk olarak karĢılaĢtırmalı hukukta sinema eserlerine 

alternatif bir üst kavram olarak sıkça karĢımıza çıkan görsel iĢitsel eser kavramı 

kısaca açıklanacak; daha sonra ise televizyon için hazırlanmıĢ fikir ürünlerinin 

hukuki durumu ve doktrinde eser vasıfları tartıĢmalı bir takım yaratımların üzerinde 

ayrı ayrı durulacaktır. 

 

1) Görsel ĠĢitsel Eser Kavramı 

 

Televizyon, internet gibi kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması, özellikle internet 

yoluyla umuma iletim yollarının çeĢitlenmesi, geliĢen teknoloji ile beraber ortaya 

çıkan multimedya eserleri gibi yeni tip yaratımların ortaya çıkması gibi faktörler 

zamanla sadece “sinema eseri” türünün, beklentileri karĢılayamaz hale gelmesine yol 

açmıĢtır.  

 

Geleneksel anlamda sinema filmlerinden çok daha faklı ve çeĢitli alanlara yayılan bu 

türler kimi zaman sinema eserlerine çok yaklaĢıp bu bağlamda korunabiliyor olsa da 

kimi zaman klasik anlamıyla sinema eserlerinden uzaklaĢmakta ve ortada hukuki bir 

boĢluk oluĢmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni tip sinema eserlerine benzer türler 

geleneksel anlamda sinema eseri sahiplerinin tanımında ve pozisyonlarında da bir 

takım değiĢikliklere yol açmıĢtır.
219

   

 

Bu sebeple bugün Fransa ve Amerika BirleĢik Devletleri baĢta olmak üzere birçok 

ülkenin hukukunda, bilindik anlamıyla sinema eserlerini de kapsayacak Ģekilde bir 

                                                 
217

 AteĢ, Sinema, s.86. 
218

 AteĢ bu noktada internet yayını yapan kuruluĢların FSEK m.80’den yararlanamayacağını yerinde 

olarak belirtmektedir. Zira kanun lafzı açıkça “radyo-televizyon kuruluĢları” deyimini kullanmaktadır. 

Bu sebeple bizce de bu yayınlar ancak haksız rekabet hükümlerine göre korunabilecektir. (Bkz: AteĢ, 

Sinema, s.88) 
219

 Yeni nesil görsel-iĢitsel eserler üzerindeki hak sahipliği durumu ve bu yeni nesil eserlerin 

geleneksel anlamda sinema eseri sahiplerinin haklarına etkilerine üzerine ayrıntılı bir çalıĢma için 

Bkz: Salokannel, a.g.e.,  s.313.  
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üst baĢlık olarak görsel-iĢitsel eser kavramı (Audiovisual Works/Productions) ortaya 

çıkmıĢtır.
220

 

 

Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu (CPI) L.112-2/6 bendinde “sinematografik eserler 

ile hareketli görüntüye sahip sesli veya sessiz her türlü eser, görsel işitsel eser 

olarak adlandırılır…” denilerek görsel iĢitsel eseri sinema eserinin bir üst kavramı 

olarak ortaya koymuĢtur.
221

 Görsel-iĢitsel eser kavramı Fransız hukukuna 1985 

yılında, baĢta Amerika olmak üzere birçok ülkede hızla yaygınlaĢan televizyon 

odaklı yaratımları da koruma ihtiyacından doğmuĢ; bu nedenle sinema eserlerini de 

kapsayacak bir üst kavram olarak öngörülmüĢtür.
222

  

 

Amerikan Telif Hakları Kanununda (CA) ise hem sinema eserlerine hem de görsel 

iĢitsel eser kavramlarına ayrı ayrı yer verilmiĢtir. Kanunun tanımlar baĢlığını taĢıyan 

101. maddesinin 20. fıkrasında sinema eserleri
223

 birbiriyle bağlantılı görüntüleri 

içeren (…) görsel işitsel eserler olarak tanımlanmakta, yani bilindik anlamdaki 

sinema eserleri daha geniĢ bir kavram olan görsel-iĢitsel eserlerin içinde 

değerlendirilmektedir. Ayrıca yine CA’nın 102-a/6 hükmünde eser sahipliği 

kapsamında korunan eser kategorileri arasında “sinema eserleri ve diğer görsel 

işitsel eserler” denilerek sinema eserlerinin bir görsel iĢitsel eser türü olduğu tekrar 

vurgulanmıĢtır.
224

 Aynı maddenin 4. fıkrasında ise görsel-iĢitsel eserlerin ayrıca 

tanımı yapılmıĢ, “…sesli veya sessiz, herhangi bir materyal üzerine kaydedilebilen 

ve projektör  (…) gibi aletlerle gösterilebilen birbiriyle bağlantılı görüntüler dizisi” 

ifadesi kullanılmıĢtır. Görüldüğü gibi görsel iĢitsel eserlerin bir alt türü olarak 

sayılan sinema eserlerinde motion, yani hareketlilik unsuru aranırken üst kavram 

olan görsel iĢitsel eserlerin tanımında iĢbu hareketlilik unsuruna yer verilmemiĢtir.  

 

                                                 
220

 Tosun, a.g.e.,  s.129. 
221

 CPI, L.112-2/6°: “cinematographic works and other works consisting of sequences of moving 

images, with or without sound, together referred to as audiovisual works.” 
222

 Tosun, a.g.e., s.132. 
223

 Kanun lafzında hareketli görüntü anlamına gelen “motion pictures” ifadesi kullanılıyor olsa da 

Amerikan Ġngilizcesinde bu tanım bildik anlamıyla sinema filmleri için kullanılmaktadır. 
224

 Christie, Gare; a.g.e., US Copyright Act of 1976. s.190. 
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Bu durumda örneğin, birbiriyle bağlantılı fotoğraflardan oluĢan bir slayt gösterisi 

Amerikan hukuku uyarınca bir görsel iĢitsel eser olarak kabul edilebilecektir. Bu 

yönde bir kabulün amacı daha fazla sayıda yaratım türünün koruma altına alınmak 

istenmesidir.
 225

 

Ġngiliz hukukunda ise sinema eserleri ya da görsel iĢitsel eser tanımları yerine bu tip 

eserler “film” baĢlığı altında toplanmıĢ ve film; herhangi bir şekilde üretilmiş ve 

herhangi bir materyal üzerine kaydedilmiş, her türlü hareketli görüntü Ģeklinde 

oldukça geniĢ olarak tanımlanmıĢtır.
226

  

 

2006/115 Sayılı Avrupa Parlamentosu Direktifinin
227

 tanımlar kısmında da (Bölüm 

I, Madde 2-c), Ġngiliz hukukunda olduğu gibi sesli olsun veya olmasın sinema 

eserleri, görsel iĢitsel eserler ve hareketli görüntülerin tamamı “film” olarak 

adlandırılmıĢtır. 2006/116 sayılı Direktifin 2. maddesinde ise “sinematografik veya 

görsel-işitsel eserler deyimi” kullanılarak farklı hukuk sistemlerinde değiĢik 

isimlerle düzenlenmiĢ hareketli görüntü ihtiva eden eser türleri arasında bir ayrım 

gözetilmediğinin altı çizilmiĢtir.
228

  

 

Görüldüğü gibi bizdeki düzenlemenin aksine günümüzde birçok ülkede, sinema 

eserlerini de kapsayacak bir üst eser grubu yaratılarak geliĢen teknoloji ile beraber 

ortaya çıkan ve çıkması muhtemel fikri yaratımları koruma altına alma yoluna 

gidilmiĢtir.  

 

Ülkemizde bu Ģekilde bir üst grup benimsenmediği için yeni dönemde ortaya çıkan 

ve “hareketli görüntü dizisi” ihtiva eden birçok fikri yaratım türü hukuksal 

vasıflandırılmaları bakımından doktrinde tartıĢıla gelmektedir.   

 

                                                 
225

 Tosun, a.g.e., s.135. 
226

 Christie, Gare, a.g.e., s.28. Copyriht, Desings and Patent Act 1988, Part I, 5B: Films. 
227

 Christie, Gare, a.g.e., s.283; Directive 2006/115/EC of The European Parliament and Of The 

Council, 12.12.2006.  
228

 Christie, Gare, a.g.e., s.289; Directive 2006/116/EC of The European Parliament and Of The 

Council, 12.12.2006. 
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Bu sebeple çalıĢmamızın bu bölümünde FSEK kapsamında sinema eseri nitelikleri 

tartıĢmalı olan bir takım fikri yaratımlar, karĢılaĢtırmalı hukuktaki örnekler göz 

önünde bulundurularak sınıflandırılmaya çalıĢılacak ve FSEK kapsamında korunup 

korunamayacakları tartıĢılacaktır. 

 

 

2) Televizyon Ġçin YaratılmıĢ Fikir Ürünleri 

a. Genel Olarak 

 

Televizyon hareketli ya da sabit görüntülerin, kablo ya da elektromanyetik dalgalar 

aracılığıyla iletilmesine yarayan bir iletiĢim yöntemi ve aracıdır. Televizyon 

yayınlarında da hareketli görüntüler bir ekran üzerine yansıtılarak insan idrakine 

sunulmaktadır.
229

 Günümüzde görsel iĢitsel yaratımların en yaygın kullanıldığı 

alanların baĢında televizyon gelmektedir.  

 

Geleneksel anlamda “sinema filmlerinin” yanı sıra bugün televizyonlar, izleyici 

kitlesinin beğenileri ve genel geçer popüler olgular çerçevesinde kendilerine has 

birçok farklı görsel iletiĢim yaratımı meydana getirmektedirler. Öyle ki 

televizyonların yaygınlaĢması sonrasında tüm dünyada sinemaya gitme 

alıĢkanlıklarında bariz bir düĢüĢ gözlemlenmektedir.
230

 Bu faktör de televizyonun 

artık sinemaya bir rakip hatta bir alternatif Ģeklinde geliĢtiğinin göstergesidir. 

 

Gerçekten de günümüzde kiĢiler günlerinin ortalama 3 saatlerini televizyon baĢında 

geçirdikleri gözlemlenmektedir. RTÜK’ün
231

 yapmıĢ olduğu Televizyon Ġzleme 

Eğilimleri AraĢtırmaları
232

 ülkemizde televizyon yayınlarına olan ilgiyi açıkça ortaya 

koymaktadır.  Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında 

kiĢilerin % 20’sinin 3 saat, % 17’sinin 2 saat ve % 16’sının 4 saat, % 4.5’inin ise 10 

                                                 
229

AteĢ, Sinema, s.83. 
230

Bkz: Tosun, a.g.e.,  s.157, dn.88. 
231

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. 
232

Bu araĢtırmanın ilki 2006 yılında gerçekleĢtirilmiĢ olup, ikincisi ise 2008 yılında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlgili raporların ayrıntılı sonuçları ve karĢılaĢtırmalı raporları  için Bkz: 

(Çevrimiçi) http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=88e435c1-2a20-4956-92e0-

6c3d295ca079  11.12.2009 

http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=88e435c1-2a20-4956-92e0-6c3d295ca079
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=88e435c1-2a20-4956-92e0-6c3d295ca079
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saat ve üzeri sürede televizyon izlendiği görülmektedir. Hafta sonunda ise genel 

televizyon izleme süresinin ortalama 5 saate kadar çıktığı gözlemlenmiĢtir.
233

 Pratik 

hayatta bu kadar sık kullanılan bir iletiĢim ve eğlence unsurunun hukuki bağlamda 

incelenmesi zaruridir.  

 

Ülkemizde ilk televizyon yayını 1968 yılında Ankara'da baĢlamıĢtır. 14 Kasım 1983 

tarihinde çıkarılan 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu
234

 çerçevesinde TRT 

tekelinde yayınlar sürerken, elektronik teknolojisindeki hızlı geliĢmeler neticesinde 

yurt dıĢından uydu yolu ile gelen yabancı ülke televizyonlarının yayınları da çanak 

antenler ile izlenmeye baĢlanmıĢtır. Böylece Anayasanın 133'üncü maddesi ile 

sağlanmıĢ olan tekel durumu, teknolojinin dayatması ile bozulmuĢtur. Bu durum, 

Türkiye'de yayın yapmak isteyen özel kuruluĢlar için örnek teĢkil etmiĢ ve 1991 

yılından itibaren Türkiye'ye yönelik Türkçe televizyon yayınları baĢlamıĢtır.
235

  

 

1994 tarihli ve 3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkında Kanun"
236

 ile ise Türkiye'de elektronik yayıncılık alanında yeni bir dönem 

baĢlamıĢ ve bu sayede özel yayın kuruluĢları yasal çerçeveye alınmıĢtır.
237

 Özellikle 

1991 yılından sonra özel televizyonların kurulması ile beraber Türkiye’de televizyon 

yayınları baĢ döndürücü bir hızla geliĢmiĢ, sayıları hızla artan özel televizyonların 

gerek yurtdıĢından ithal ettikleri gerek kendi hazırladıkları programlar sonrasında 

televizyon yaratımları çok çeĢitli bir hal almıĢtır. 

 

Gerek kanunda gerek doktrinde kullanılan “sinema eseri” deyimi ister istemez 

akıllara ilk olarak sinema salonlarında gösterilen eserleri, baĢka bir deyimle 

projeksiyon yolu ile perdeye yansıtmak sureti ile gösterilen ve belli giriĢ geliĢme 

sonuç kısımlarından oluĢan “film”leri getirmektedir. Bu sebeple televizyon yoluyla 

yayınlanan eserleri de ayrıca incelemekte fayda görmekteyiz. Ayrıca doktrindeki 

                                                 
233

Ġki araĢtırmanın sonuçlarına bakıldığında, bütün gruplarda, hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama 

televizyon izleme sürelerinin azaldığı tespit edilmektedir. Bkz: RTUK Raporu, s.10. 
234

 RG 14.11.1983, S.18221. 
235

 Can, Mustafa Erdem; “Radyo ve Televizyon Yayınları Üzerindeki Fikri Haklar”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:48, Sayı:1-4, 1999. s.304. 
236

 RG. 20.04.1994. S. 21911 
237

 Can, a.g.m., s.305. 
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tartıĢmaları göz önünde bulundurursak, televizyonlarda sinema salonlarının aksine 

canlı yayın veya sadece nakle dayalı yayınlar da yapıldığı için FSEK bakımından 

eser olmak için gereken Ģartları haiz olup olmadıklarını da incelemek gerekmektedir. 

 

b. Televizyon Eseri Kavramı 

 

Televizyon yaratımlarını incelemeye geçmeden evvel bu tip yaratımlar için 

doktrinde kullanıla gelen “televizyon eseri” terimini üzerinde durmak gerekir. 

Televizyon için üretilen ve fikri bir çabanın ürünü olan bu tip eserler doktrinde farklı 

Ģekillerde isimlendirilmektedir. Tosun, bu tip eserler için “Televizyon Yaratımları” 

ifadesini kullanırken
238

, Yarsuvat ise “Televizyon Yayınları” ifadesini 

kullanmaktadır.
239

 Televizyon Eserleri deyimi de doktrinde sıklıkla karĢımıza 

çıkmaktadır.
240

 Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) adı 

altın da bir meslek kuruluĢu dahi mevcuttur. Ancak, televizyona özgü yaratımları 

televizyon eseri olarak tanımlamak pratik hayatta kolaylık sağlasa da kanunun lafzına 

uygun düĢmeyecektir. Zira FSEK’te benimsenmiĢ bulunan numerus clasus ilkesi 

uyarınca eser tipleri belirli ve kesindir. Bu bağlamda ayrıca televizyon eseri Ģeklinde 

bir terim kullanmak uzun vadede bir takım karıĢıklıklara yol açabilir. Bu sebeple 

televizyon için yaratılmıĢ ürünlerden eser olmak için gereken Ģartlara haiz olanları 

doğrudan “sinema eseri”
 241

 olarak adlandırıp
242

 televizyonda yayınlanan diğer fikir 

ürünlerini televizyon yaratımları
243

 yahut televizyon için yaratılmış fikir ürünleri 

olarak tanımlamak daha doğru olur kanaatindeyim.  

 

Gerekli Ģartları haiz olan yaratımların televizyon eseri olarak nitelendirilmesindeki 

ana amaç da bir bakıma televizyonda yayınlanan eserlerin FSEK kapsamında 

değerlendirilmesini ve korunmasını sağlamaktır.  Ancak daha önce de belirttiğimiz 
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 Tosun, a.g.e., s.137. 
239

 Yarsuvat, a.g.e.,  s.68. 
240

 Kınacıoğlu, a.g.m., s.214, Erel, a.g.e.,  s.53; Akkayan-Yıldırım, a.g.e.,  s.10, BeĢiroğlu, a.g.e., 

s.109; Can, a.g.m., s.309. 
241

 Gereken Ģartları taĢımaları kaydıyla bu tip yaratımlar FSEK’te belirlenmiĢ güzel-sanat eserleri, 

musiki eserleri gibi diğer eser türlerinden birinin içerisine de girebilirler. 
242

 Benzer yönde görüĢler için Bkz: AteĢ, Sinema, s.83; Kılıçoğlu, AteĢ, Sınaî Haklarla 

KarĢılaĢtırmalı Fikri Haklar, Ankara, Turhan, 2006, s.135. 
243

 Tosun, a.g.e., s.137.  
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gibi sinema eseri kategorisi geliĢtirilerek bu eser tipini de kapsayacak Ģekilde bir 

“görsel iĢitsel eser” türü yasal olarak düzenlendiği takdirde bu yönde terimsel 

karıĢıklıkların da önüne geçilmiĢ olacaktır. 

 

c. Canlı Yayınlar 

 

Genel olarak bakıldığında televizyon yayınlarında da hareketli resimlerin bir ekran 

üzerine yansıması söz konusudur. Bu noktada açıklamalara geçmeden önce 

değinilmesi gereken önemli hususlardan biri de televizyonda yayınlanan canlı 

yayınların durumudur. Canlı yayın; bir olay, gösteri, toplantı, etkinlik, haber 

programı, talk-show
244

 ve benzeri durumların gerçekleĢtiği anda radyo ve 

televizyondan eĢ zamanlı olarak aktarılması anlamına gelmektedir. 

 

FSEK m. 5’te sinema eseri olarak sayılmanın Ģartlarından biri de “hangi materyal 

üzerinde olduğu önem taşımaksızın tespit edilmiş olmak”tır. Bu çerçevede 

televizyonda canlı yayınlanan yaratımların hukuki nitelendirilmesi bakımından 

doktrinde bazı tartıĢmalar göze çarpmaktadır.  

 

Erel, bir eserin “televizyon eseri” olarak nitelendirilebilmesindeki en önemli unsurun 

“canlı yayın” olup olmadığı görüĢündedir. Buna göre televizyon tekniğine göre eser 

sayılmasına yetecek ölçüde özellik taĢıyan bir yayın, arada kalıcı bir tespit 

vasıtasına ihtiyaç duyulmaksızın derhal ekrana yansıtılabiliyorsa artık bir televizyon 

eserinden söz edilebilecektir.
245

 

 

Kınacıoğlu da, benzer bir ifade ile, “Önceden üretilen veya yayın esnasında 

kaydedilen filmler tespit veya diğer bir suretle sabitleştirme yapılmışsa ortaya çıkan 

eser gerçek bir sinema eseridir.” diyerek sinema-televizyon eseri ayrımını sabitleme 

                                                 
244

 Talk-show yıllardır televizyonlarda en çok rağbet gören formatlardan biri olup ne yazık ki henüz 

Türkçe karĢılığı oluĢturulamamıĢ bir televizyon formatıdır. Bir ya da birden çok sunucunun genelde 

ünlü insanları konuk ederek gündemde olan konuları konuĢtuğu ve canlı yayınlanan bir program 

çeĢididir. Sohbet ġov olarak TürkçeleĢtirmek mümkündür. 
245

 Erel, a.g.e., s.53. Benzer yönde bir görüĢ için Bkz: Yarsuvat, a.g.e., s.68. “Televizyonda yayınlanan 

ve manyetik bant üzerine tespit edilmiş bulunan filmler televizyon eseri olmayıp sinema eseri olarak 

edilmelidir.” 
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ölçütü üzerinden gerçekleĢtirmiĢtir.
246

 Ateş ise, tespit unsurunun sinema eseri için 

zorunlu bir Ģekil Ģartı olduğunu, bu sebeple canlı yapılan televizyon yayınlarını 

sinema eseri olarak nitelendirmenin mümkün olmadığı kanısındadır.
247

 

 

Erel’in kabulünden hareket etmek gerekirse, televizyonda yapılmıĢ bir canlı yayının 

sonradan tekrar yayın ya da sadece arĢiv amacı ile de olsa filme ya da herhangi bir 

ortama kaydedilmesi halinde artık ortaya çıkan ürün televizyon eseri değil yine 

sinema eseri olarak kabul edilecektir.
248

 Zira daha önce de belirtildiği gibi sinema 

eseri sayılmada projeksiyonun niteliği veya türü önem taĢımaz. Yani ortaya çıkarılan 

eserin sinema perdesinden izlenmesi ile televizyon ekranından izleniyor olması 

eserin eser vasfına hiçbir etkisi olmayacaktır. 

 

Kanaatimce, sinema eseri- canlı yayınlanmıĢ televizyon eseri Ģeklinde ikili bir 

ayrıma gidilerek televizyon eserlerinin ne derece FSEK koruması altında olduğunu, 

bu korumanın hangi ahvalde geçerli olacağını tartıĢmak çok da faydalı olmayacaktır. 

Zira, günümüzde televizyonda yayınlanmıĢ herhangi bir görüntünün kaydedilmemiĢ 

olması kanun hükmü gereği mümkün değildir. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 

KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunun 28. maddesi gereği televizyon kanallarında 

yapılan yayınlara karĢı haklarına saldırı teĢkil etmesi durumunda, gerçek ve tüzel 

kiĢiler yargı yoluna baĢvurabilirler. Bu sebeple olası bir ihlal halinde delil teĢkil 

edebilmesi için  yayın kuruluĢları yaptıkları her yayının bandını bir yıl boyunca 

saklamaya mecbur tutulmuĢlardır. Yani yapılan bir canlı yayının kayda alınması 

kanuni bir yükümlülüktür.  

 

Kısacası günümüzde televizyonlarda yapılan her yayın kayıt altına alındığı için 

“canlı yayın-banttan yayın” bir ölçüt olarak alındığı takdirde, televizyonda 

yayınlanan tüm yayınların diğer Ģartları
249

 haiz olmaları durumunda sinema eseri 

olarak kabul edileceğinden Ģüphe yoktur. Ayrıca bu yayınlar yasal zorunluluk olarak 

kaydediliyor olmasalar bile tespit edilmiĢ olma ölçütünü “somut olarak kaydedilmiş 

                                                 
246

 Kınacıoğlu, a.g.m., s.214. 
247

 AteĢ, Sinema, s.85. 
248

 Erel, a.g.e.,  s.53. 
249

 Bkz. I. Bölüm IV/D: Sinema Eseri Olarak Korunmanın ġartları. 
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olma”dan ziyade kaydedilebilir/sabitlenebilir olma Ģeklinde geniĢ yorumlamak çok 

daha yerinde olacaktır.
250

 Bu sebeple canlı yayınlanırsa televizyon eseridir, 

kaydedilmiĢ bir görüntüyse sinema eseridir Ģeklinde bir sınıflandırmaya gitmek 

yerinde bir yaklaĢım değildir. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi televizyon eseri 

Ģeklinde bir terminoloji kullanmak hatalı sonuçlar doğmasına yol açabilecektir. 

 

Televizyon yaratımlarının hukuki niteliğinin belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulması gereken ölçütler de üzerinde durulması gereken diğer bir konudur. 

Televizyon yaratımlarının en yakın olduğu eser türü Ģüphesiz sinema eserleri olduğu 

için bir televizyon yaratımının sinema eseri kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği hususunda sinema eserlerine özgü kıstaslar bakımdan bir 

sonuca varmak lüzumu hasıl olmuĢtur. 

 

Bu konuda ilk olarak hususiyet üzerinde durmak gerekmektedir.  Doktrinde sinema 

eserleri ve televizyon yaratımları arasında hususiyet unsuru bakımından bağ 

kurulmuĢ ve televizyon yaratımlarında hususiyet bulunup bulunmadığının tespitinde 

sineme eserine iliĢkin ölçütlerin kıyasen uygulanabileceği vurgulanmıĢtır
251

  Bizce de 

ikisinde de hareketli görüntüler söz konusu olduğundan, sinema eserlerindeki 

hususiyete iliĢkin ölçütlerin ve sinema eser sahipliği düzenlemelerinin, nitelikleri 

elverdiği ölçüde televizyon için yaratılan fikir ürünlerine uygulanabileceği kabul 

edilebilir.
 252

 

 

Ancak televizyon yaratımları üzerindeki hususiyet değerlendirilirken esnek 

davranmak gerekmektedir. Burada aranacak hususiyet sanatsal değer, izlenebilirlik, 

toplum yararı/ahlakı gibi değerlerden tamamen uzak değerlendirilerek daha geniĢ 

anlamda incelenmeli ve yaratımda bir özgünlük olup olmadığı hususu ön planda 

tutulmalıdır.  

 

                                                 
250

 Tespit edilmiĢ olma kriteri üzerine ayrıntılı bi inceleme için Bkz: Tosun, a.g.e., s.66. 
251

 Erel, a.g.e., s.53. 
252

 Aynı yönde görüĢler için Bkz: Akkayan-Yıldırım, a.g.m., 19, Gökyayla, a.g.e., s.105; Ayiter, 

a.g.e., s.64; Yarsuvat, a.g.e., s.68; Erel, a.g.e., s.53. 
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Televizyon yaratımları değerlendirilirken incelenmesi gereken diğer bir husus ise 

tespittir. Daha önce de belirttiğimiz gibi günümüz teknolojisi gereği televizyonda 

yayınlanan eserlerin tamamı sabitlenir ya da sabitlenebilir niteliktedir. Türk hukuku 

uyarınca sinema eserlerinin sahip olması gereken bir diğer unsur olan hareketli 

görüntüler dizisine sahip olma unsuru da tüm televizyon yaratımlarında mevcuttur. 

Bu yüzden eser türleri ayrı ayrı incelenirken sabitlenme/tespit edilmiĢ olma ile 

hareketli görüntü dizisine sahip olma ölçütünün üzerinde ayrıca durulmayacaktır. 

  

Televizyon yaratımları incelenirken üzerinde durulması gereken son ölçüt ise bir 

yönetmene sahip olma gerekliliğidir. Doktrinde bazı yazarlar sinema eseri 

sayılmanın Ģartları arasında senaryoya sahip olma Ģartını da saymaktadırlar. 

Tekinalp’in özellikle üzerinde durduğu bu husus
253

 daha sonra Tosun tarafından da 

sıkça kullanılmıĢ ve eser nitelikleri tartıĢmalı televizyon yaratımları incelenirken 

senaryo unsurunun üzerinde özellikle durulmuĢtur.
254

 Televizyon yaratımlarının 

sinema eseri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği incelenirken 

senaryo bakımından inceleme yapılması muhakkak ki pratik açıdan faydalı 

görünmektedir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi
255

 kanaatimce sinema 

eserlerinde senaryo bulunması gibi bir Ģart aramak mümkün gözükmemektedir. Bu 

sebeple yeri geldiğinde geleneksel anlamda sinema filmleri ile daha rahat bir 

karĢılaĢtırma yapabilmek adına “senaryo” bakımından inceleme yapılabilir olsa da 

bir televizyon yaratımında senaryo olmaması onun eser niteliğini kesin Ģekilde 

ortadan kaldırabilecek nitelikte bir kıstas değildir. 

 

Bu sebeple ister sinemada, ister internette, ister televizyonda yayınlanıyor olsun, 

herhangi bir yere kaydı yapılmıĢ ya da yapılabilecek durumda olan ve herhangi bir 

araçla gösterilebilen, yaratıcılarının hususiyetini taĢıyan, birbiriyle bağlantılı ve 

hareketli görüntüler dizilerinin tamamı FSEK kapsamında sinema eseri olarak kabul 

edilmeli ve koruma altına alınmalıdır. Ancak önemle yinelemek gerekir ki televizyon 

yaratımlarında olduğu gibi bir takım çeliĢkileri ve tartıĢmaları önlemek adına diğer 

                                                 
253

 Tekinalp, a.g.e., s.119. 
254

 Tosun, a.g.e.,  s.150 vd. 
255

 Bkz: I. Bölüm, IV/D. 
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hukuk sistemlerinde olduğu gibi bir görsel iĢitsel eserler üst baĢlığı tanımlanıp, 

sinema eserleri de bu yaratımların bir alt türü olarak benimsenirse tüm bu tartıĢmalar 

güncelliğini ve gerekliliğini kaybedecek, geliĢen teknolojiye çok daha uyumlu ve 

yeni eser tiplerine açık bir kanun sistemi benimsenmiĢ olabilecektir. 

 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde yukarıda sayılan unsurlar çerçevesinde günümüzde 

oldukça yaygın olan bir takım televizyon yaratımları sinema eserleri çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 

 

d.Televizyon Dizileri 

 

Televizyon yayınları genel itibariyle sinemadan etkilenerek yola çıkılmıĢ bir mecra 

olsa da zaman içinde izleyici taleplerine göre Ģekillenip çeĢitlenmiĢtir. Ortaya çıkan 

onlarca hatta yüzlerce televizyon yaratımı arasında akla gelen ilk tür dizi filmlerdir.  

Günümüzde Türk televizyonlarında en çok izlenen ve takip edilen yayın türü 

dizilerdir. Ġzleyicilerin televizyon kanalı tercihlerini en belirgin Ģekilde etkileyenler 

de yine televizyon dizileridir.
256

 Bu sebeple televizyon dizilerini ayrıca incelemek ve 

sinema eseri olarak kabul edilip edilemeyeceklerini değerlendirmek gerekir. 

 

Televizyon dizileri genel itibariyle belli bir senaryo etrafında Ģekillenen, çeĢitli 

kurmaca karakterlerin baĢından geçen olayları, devamlılık arz edecek Ģekilde farklı 

bölümlerde ele alan televizyon yaratımlarıdır.  Aynı karakterler ile her bölüm farklı 

bir olayı ele alan ve bölüm içerisinde o olayın giriĢ, geliĢme, sonuç bölümlerine yer 

veren diziler olduğu gibi aynı olayı bölerek farklı bölümler içerisinde yansıtan dizi 

filmler de mevcuttur.  

 

Televizyon dizilerinin hareketli görüntü dizisini haiz olma ve tespit edilmiĢ/edilebilir 

olma unsurlarını taĢıdıkları açıktır. Ayrıca dizilerde de tıpkı sinema filmlerinde 

                                                 
256

 RTUK AraĢtırmasında televizyon kanalı tercihlerinde neyin belirleyici olduğu sorulan izleyiciler; 

“Kanal D’nin % 45 ile “dizilerini beğeniyorum” ,Show TV’nin % 26.4 ile “dizilerini beğeniyorum 

ATV’nin % 37.1 ile “dizilerini beğeniyorum.” ġeklinde cevap vermiĢlerdir. Bu sebeple Televizyon 

kanallarının tercih edilmesindeki en önemli unsurun, yayınlanan dizilerin beğenilme düzeyi olduğu 

gözlenmektedir. Bkz: RTUK Raporu s.17. 
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olduğu gibi önceden yazılmıĢ bir senaryo, diyaloglar, oyuncular ve özgün müzik 

bulunmaktadır. Tüm bu unsurlar yine filmlerde olduğu gibi kalabalık bir kadro ile ve 

sinema sanatına özgü tekniklerle bir araya getirilmekte ve ortaya bir dizi-film 

çıkmaktadır.  Tüm bu sebeplerle televizyon filmleri ve televizyon dizilerinin sinema 

eseri olarak kabul edilmeleri gerektiği konusunda Ģüphe yoktur. Zaten dizi-film 

olarak da anılan bu eserleri geleneksel anlamı ile bir sinema eserinin bölümler 

halinde ayrı ayrı anlatılması Ģeklinde tanımlamak da mümkündür.  

 

Bu noktada tamamlanma unsurunun üzerinde durmak gerekmektedir. Bir çok dizinin 

bir hikayeyi parçalar halinde anlatıyor olması ayrı ayrı dizi bölümlerine etkisi nedir? 

Öyküsü giriĢ-geliĢme ve sonuçtan oluĢan bir senaryo örneğin 100 bölüm halinde 

anlatıldığında bu 100 bölümün her biri ayrı ayrı sinema eseri olarak mı kabul 

edilmelidir yoksa bu 100 bölümün toplamı tek bir sinema eseri mi olacaktır? Tosun, 

bu konuda ölçüt olarak hususiyeti ele almıĢ ve bölümlerden her biri kendi içinde 

hususiyet taĢıyorsa ayrı ayrı sinema eseri sayılacaklarını aksi takdirde hikayenin 

bütününe bakmak gerektiğini belirtmiĢtir.
257

 Kanaatimce dizi bölümlerinin ayrı ayrı 

sinema eseri sayılıp sayılamayacağında hususiyetin yanı sıra dikkate alınması 

gereken diğer bir husus da tüm eser tipleri için aranan belli bir seviyeye kadar 

tamamlanmıĢ olma unsurudur. 

 

Belirttiğimiz gibi bir dizide tek bir hikayenin birden çok bölümde anlatılması 

durumu söz konusudur. Bu sebeple örneğin ilk 5 bölümü çekilen ancak devamı 

çeĢitli sebeplerle getirilmeyerek yayından kaldırılan bir dizi film genel itibariyle 

sonuca ulaĢmamıĢ bir hikaye ihtiva edebilir.  Bu durumda 13 bölüm olarak 

düĢünülen bu dizi tüm bölümleri tamamlanmadığı için sinema eseri olarak 

korunmayacak mıdır? Bu yönde bir kabul her halükarda hukuk mantığı ve genel 

anlamda FSEK ile bağdaĢmayacaktır. Zira tamamlanma unsurunun üzerinde 

durulmasının en önemli nedeni eser sayılmanın en önemli Ģartı olan hususiyetin 

belirlenebilmesini sağlamaktır.  
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 Tosun, a.g.e.,  s.163. 
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Kısacası, bir eser tipinin belli bir seviyeye kadar tamamlanmıĢ olmasının üzerinde 

durulmasının en büyük nedeni o eserde hususiyet olup olmadığının tayinini 

kolaylaĢtırmaktır. Bu sebeple sırf sonuç yahut geliĢme bölümleri eksik diye ilk 5 

bölümü çekilmiĢ bir diziyi sinema eseri olarak kabul etmemek mümkün 

görünmemektedir. Bu sebeple dizileri, çekilmiĢ tüm bölümleri ile bir arada tek bir 

sinema eseri olarak değil her bir dizi bölümünü ayrı ayrı sinema eseri olarak görmek 

gerekmektedir. Bu yönde bir yaklaĢım senaristi, yönetmeni ya da oyuncuları süreç 

içinde değiĢen dizilerdeki kiĢilerin durumunun tayinini de kolaylaĢtıracaktır.  

 

Yargıtay da 2006 yılında verdiği bir kararda bölümlerin tek baĢına sinema eseri 

olarak sayılabileceğini kabul etmiĢtir. Anılan kararda bir yönetmen sadece 3 

bölümünü çektiği bir dizi üzerinde eser sahipliği ve hak iddia etmiĢ; Yargıtay ise 

eser tamamlanmamıĢ olsa bile, belli bir düzeye gelmiĢ ve sahibinin hususiyetini 

taĢıyorsa eser olarak kabul edilebileceğini, bu sebeple yönetmenin de eser sahibi 

olarak telif ücretine hak kazanabileceğini beyan etmiĢtir.
258

 

 

Daha önce de belirtildiği gibi gerek bölüm bölüm olsun gerek bütün bir hikaye 

Ģeklinde olsun televizyon dizilerinde de dikkat edilecek en önemli unsur hususiyet 

olacaktır. Bu tip eserlerde hususiyetin tayini sinema eserlerinde olduğu gibi 

yaratıcılarından en az birinin yaratıcılığını göstermesi veya kiĢiliğinden izler 

taĢıması aranacaktır.
259

   

 

Sonuç olarak denilebilir ki televizyon filmlerinden sonra, bünyesinde barındırdığı 

senaryo, yönetmen, diyalog, özgün müzik, oyunculuk gibi unsurlar bakımından 

sinema eseri olarak en rahat nitelendirilebilecek televizyon yaratımı türü dizilerdir. 

Günümüzde bir sinema filminin sinema eseri olarak korunmama ihtimali ne kadar 

düĢükse televizyon dizilerinin de sinema eseri kapsamına girmemeleri ihtimali o 

derece düĢüktür.  
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 Yargıtay 11. HD, 2005/354 E. 2006/915 K. (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr, 23.07.2009 
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 Benzer yönde bir görüĢ için bkz: Tosun, a.g.e.,  s.163. 
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e. Reklamlar 

 

Fransızca kökenli bir sözcük olan reklam, genel anlamıyla bir ürünü veya hizmeti 

halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her 

türlü yola verilen isimdir.
260

 195 sayılı Basın Ġlan Kurumu TeĢkiline Dair 

Kanun’un
261

 m.40/2 hükmünde, reklam; “Satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya 

bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini 

maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlar, reklam 

sayılır.” Ģeklinde tanımlanmaktadır.
262

 

 

Reklamın genel amacı, hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, 

markaya, iĢletmeye karĢı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluĢturmayı sağlamak, 

üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satıĢı devam eden bir 

ürünün pazar tarafından var olan talebini artırmaktır.
263

 Bu genel amaç 

doğrultusunda günümüzde gerek sadece görsel veya sadece iĢitsel, gerekse görsel-

iĢitsel reklamlarla karĢılaĢmak mümkündür.
264

 Bu bağlamda reklam, üretici ile 

tüketici arasında köprü vazifesi görmektedir.
265

  

 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun’un m.3-

r hükmü ise reklamı: “…bir ürün veya hizmetin satılmasını, satın alınmasını veya 

kiralanmasını sağlayan; bir davayı veya fikri yaymaya veya reklamcının istediği 

başka etkileri oluşturmaya matuf, ücret karşılığı veya benzeri mülahazayla 
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 (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr 15.09.2009. 
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 RG, 9.1.1961, S: 10702, Kabul Tarihi: 2. 1. 1961, Kanun No.195. 
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 Ġlgili kanunda televizyonun sayılmayarak sadece gazete ve dergi deyimi kullanılmıĢ olmasının 
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 Sullivan, a.g.e.,  s. 21. 
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 Günümüzde hemen her televizyon yayını arasında izleyici reklamlara maruz bırakılmaktadır. 
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Raporu,  s.22. 
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reklamcıya iletim zamanında tahsis edilen kamuya yönelik duyurular” Ģeklinde 

tanımlayarak reklamı yapıldığı mecra ile sınırlanmayarak doğru bir tutum 

benimsenmiĢtir. Gerçekten de ilk evrelerinde basit bir tanıtım mantığı ile Ģekillenen 

reklamlar günümüzde artık fikri eser öğelerinin ağır bastığı
266

 ve çok çeĢitli Ģekil ve 

mecralarda karĢımıza çıkan ürünlerdir. 

 

Bugün bir otobüsün üstünde, reklam panolarında
267

, gazete ve dergilerde, radyoda, 

internette ve hatta balonlarda, gemilerde, barlarda, bardakların üzerinde, tuvalet 

kapılarında kısacası toplumun gözü önündeki her yerde çeĢitli reklam 

uygulamalarıyla karĢılaĢmak olasıdır. Bu reklamlar hususiyet taĢıdıkları müddetçe 

ilim-edebiyat, güzel sanat, musiki gibi FSEK’te sayılan diğer eser türlerinden biri 

içerisinde değerlendirilebilirler.  

 

Bu noktada Kaya, karmaĢık yapıları ve birden çok unsurdan müteĢekkil olmaları 

nedeni ile reklamların da sinema eserleri gibi ayrı bir tür olarak kabul edilmeleri 

gerektiği kanaatindedir.
268

 Gerçekten de reklamlar çoğu zaman birden çok eser 

türünün bir araya gelmesi ile oluĢan bir bütündür. Örneğin bir gazete reklamında bir 

araba fotoğrafı, yanında reklamın sloganı, altında ise hedef kitleye hitaben 

hazırlanmıĢ bir metin var olabilir. Bu ahvalde reklamı bir bütün olarak korumak 

mümkün olmayacak, hususiyet taĢıyor ise kullanılan fotoğrafı güzel sanat eseri, 

metni ise ilim-edebiyat eseri olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekecektir. Oysa 

reklamlarda bir fikir ve hedef kitleye göre Ģekillenen ve fikri yaratıcılığın sonu olan 

bütünsel bir üretim göze çarpmaktadır.
269

  İnal/Baysal da benzer gerekçelerden 

hareketle reklamların ayrı bir eser kategorisi olarak kabul edilip, bunlara iliĢkin açık 

bir düzenleme yapılması gerektiği görüĢündedir.
270
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 Kaya, Reklam, s.460. 
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 Reklam panosu yerine anlaĢılmaz bir Ģekilde Ġngilizce “Billboard” kelimesi kullanılmaktadır. 
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 Kaya, Reklam, s.463. 
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Burada üzerinde özellikle durulan nokta ise reklam konsepti olmuĢtur.
271

 Örneğin, 

bir çikolata reklamı hazırlanırken reklam kampanyasının üst gelir grubuna hitap 

eden “Ģık” bir anlayıĢ benimsenebilir ve reklam senaryosundan oyunculara, 

diyaloglardan müziğe kadar her Ģey bu anlayıĢ etrafında Ģekillendirilir. ĠĢte bu çıkıĢ 

noktasından reklam konsepti oluĢturulur. Ancak hazırlanan kampanya örneğin bir 

reklam panosu için hazırlanmıĢ ise burada kullanılan fotoğraf güzel sanat eseri, 

reklam metni ve sloganları ise ilim-edebiyat eseri olarak korunabilecektir.
272

 Ancak 

bir reklamda özü oluĢturan unsur yukarıda bahsi geçen reklam konseptidir. Fotoğraf 

ve yazı bir araya gelerek bir bütün oluĢturmuĢlar ve reklamda hedeflenen amacı 

yakalamıĢlardır. Bu öğelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi tüketiciyi aynı sonuca 

götürmeyeceği gibi reklamın amacına da uymayacak ve fikri bir bütünlük arz eden 

reklam konseptini zedeleyecektir. 

 

Bu bakımdan Kaya’nın bahsettiği üzere bu karıĢık yapılı, çok unsurlu ve bütünlük 

arz eden fikir ürününe içeriğini oluĢturan fikri ürünleri aĢan bağımsız bir fikri hukuk 

koruması sağlanması yerinde olacaktır.
273

 Ancak, kanaatimce, sinema eserleri ve 

reklamlar gibi karmaĢık yapıdaki eser türlerine iliĢkin sorunların çözümü, her bir 

eser tipine ayrı ayrı kanunda yer verilmesi ile mümkün değildir. De lege feranda bir 

değiĢiklik önerilecekse FSEK’in mevcut sistematiğinin tamamen değiĢtirilerek 

Kanunda sayılan eser türlerinden birinin içine girme ölçütü tamamen kaldırılmalı, 

eser türleri numerus clausus olarak değil, Fransa düzenlemesinde olduğu gibi örnek 

olarak sayılmalıdır.  Bu yönde bir değiĢiklikle gerek reklamlar, multimedya eserler, 

gerekse daha sonra ortaya çıkması muhtemel değiĢik eser türleri FSEK kapsamında 

korunabilecektir. Bu bağlamda reklamlara ayrı bir eser türü olarak FSEK’te yer 

verilmesi geçici bir çözümden öteye gidemeyecektir.  

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi pek çok farklı Ģekillerde reklam uygulamaları 

mevcuttur. ÇalıĢmamızda ise esas olarak, hareketli görüntü dizisine sahip olmaları 
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bakımından sinema eseri kapsamında değerlendirilebilecek olan görsel-iĢitsel 

nitelikteki “reklam filmleri” incelenecektir. 

 

Hareketli görüntü dizisini haiz ilk reklam filminin 1897 yılında, halka açık ilk sinema 

gösterisinden yalnızca 18 ay sonra izlendiği bilinmektedir.
274

 Günümüzdeyse 

reklamlar, ekonominin ve ekonomik büyümenin temel taĢlarından birini 

oluĢturmanın yanı sıra tüketicinin bilgi sahibi olmasını sağlama, rekabeti 

canlandırma ve medya kuruluĢlarının mali kaynağını oluĢturma olmak üzere üç temel 

iĢlevi yerine getirmektedir.
275

 Üstelik özellikle televizyon, sinema salonları, internet 

gibi görsel-iĢitsel mecralardaki reklam harcamaları milyarlarca dolarlarla ifade 

edilmektedir. Bu sebeple görsel-iĢitsel nitelikteki reklamların hukuki 

sınıflandırmalarının doğru yapılması, haiz oldukları maddi değer nedeniyle büyük 

önem arz etmektedir. 

 

Reklam filmlerinin FSEK kapsamında sinema eseri olarak korunup 

korunmayacaklarının tespitinde yine sinema eserlerine özgü unsurlar ve ilgili reklam 

türünün bu unsurları haiz olup olmadığı incelenmelidir.  

 

Görsel-iĢitsel nitelikteki reklam filmleri, geleneksel anlamdaki gazete ve dergi 

reklamlarına göre farklılık arz etmektedir. Bir reklamın oluĢum süreci 

incelendiğinde bünyesinde yazılı bir metin, slogan, özgün müzik, resim gibi birçok 

fikri çabayı bünyesinde bulundurabildiği görülecektir.  

 

Öncelikle reklamların birbiriyle iliĢkili hareketli görüntüler dizisine sahip oldukları 

ve tespit edilmiĢ/edilebilir olmaları bakımından bir sorunla karĢılaĢılmamaktadır. 

Görsel-iĢitsel reklamlar bu her iki unsuru da karĢılamaktadırlar. Bu konuda açıklığa 

kavuĢturulması gereken tek husus bir canlı yayın programın içinde yine canlı yayın 

olarak yapılan reklamlardır. Örneğin canlı yayınlanan bir Ģov programında 
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 Bu reklam, bugün neredeyse dünyanın tamamında tanıtımı yasak olan bir ürün olan sigaraya, 

Admiral adlı bir markaya aittir. (Ayrıntılı bilgi için Bkz: Garfield Bob, Biraz Da Ben KonuĢayım, ç. 

Çetinkaya Selin, Media Cat Yayınları, Ġstanbul 2003. s. 9 vd. 
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 Irmak, Ġsmet; Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ege 

Üniversitesi, 2009. s.15. 
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sunucunun yayın arasında canlı olarak bir ürünün tanıtımını yapması mümkündür.
276

 

Bu durum da akıllara canlı yayınlanan yaratımların sinema eseri niteliği tartıĢmasını 

getirmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi
277

 bu gibi durumlarda da reklamın 

önceden tespit edilmiĢ olup olmaması somut anlamda bir değer taĢımamaktadır. 

Ġlgili reklam yayınlandığı anda ya da daha sonra tespit edilebilir durumdaysa ve 

FSEK anlamında hususiyet gibi diğer eser olma Ģartlarını haizse eser olarak 

korunacaktır. 

 

Hareketli görüntü dizisi ve tespit edilebilirliğin yanında reklam filmlerinin hemen 

tamamında senaryo benzeri bir reklam metni bulunmaktadır. Ürün özelliklerini 

aktaran ve izleyicinin dikkatini çekmeye yönelik bu metin, diyaloglu veya 

diyalogsuz olabilir. Senaryonun yanı sıra reklamların tamamında bir yönetmen 

olduğu da bilinmektedir. Bunların dıĢında günümüzde animasyon tekniği 

kullanılarak çekilen birçok reklam da mevcuttur. 

 

Bir reklamın sinema eseri olarak korunup korunmayacağının tespitinde Ģüphesiz en 

önemli kıstas hususiyet olacaktır. Günümüzde geliĢen teknolojiye de bağlı olarak 

reklam sektörü, sinema sektörüyle eĢzamanlı olarak büyük bir hızla büyümekte ve 

geliĢmektedir. Bu sebeple sinema eserlerine iliĢkin hususiyet kıstaslarının reklamlar 

içinde geçerli olacağı konusunda Ģüphe bulunmamaktadır. Gerçekten de bugün 

büyük bir zeka ve yaratıcı çaba gerektiren reklamlar olduğu gibi tek bir planla ve 

basit kliĢe cümlelerle hazırlanmıĢ reklamlarda mevcuttur. Bu sebeple hususiyet 

unsuru her bir reklamda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ancak kanımca reklamlar 

konusunda da aranacak hususiyet çok derinlemesine olmamalıdır. Zira reklamda 

yaratıcılık ürünün özellikleri ve hedef kitle alıcıların beklentilerine göre 

Ģekillenmekte ve çoğu zaman sınırlanmaktadır. Bu sebeple reklamlardaki hususiyet 

incelenirken daha önce hiç ortaya konmamıĢ orijinal bir fikirden ziyade 
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 Acun Ilıca’lının sunduğu “Var mısın Yok musun” adlı yarıĢma programında tüm yarıĢmacıların 

aynı yiyeceği yiyip sonrasın da ürünü övmeleri, ya da sunucu konumundaki Ilıcalı’nın bir 

telekomünikasyon Ģirketinin son kampanyalarını yayın esnasında anlatması bu duruma örnek olarak 

verilebilir.  
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 Bu konudaki açıklamalar için Bkz: I. Bölüm, IV/5-c. 
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yaratıcılarının üslubu yahut kiĢiliklerinden bir iz taĢıyor olmasına dikkat etmek 

gerekir. 

 

Görüldüğü üzere, günümüzde reklam filmlerinin hemen tamamı bir senaryoya, 

yönetmene, hareketli görüntüler dizisine haiz tespit edilebilir nitelikte görüntülerden 

oluĢmaktadır. Ayrıca reklam filmlerinin ticari bir metanın pazarlanması gibi bir 

amaca hizmet etmesi de onun sinema eseri niteliğini etkilemeyecektir zira yaratılma 

amacının filmlerin hukuki niteliklerinin belirlenmesinde bir önem arz etmesi 

beklenemez.
278

 Bu bağlamda eser olma koĢullarını karĢıladıkları sürece,  reklam 

filmlerinin FSEK bağlamında sinema eseri olarak kabul edilebilecekleri ve sinema 

eseri olarak koruma görecekleri kabul edilmelidir.  

 

Bu konuda doktrinde de benzer görüĢler dikkat çekmektedir. Kaya, reklam 

konseptinin bir bütün olarak korunması gerektiğini beyan ederken, reklam 

filmlerinin sinema eseri kapsamında değerlendirilebileceğinin altını çizmektedir.
279

 

Üstün, geliĢen teknoloji ile üretilen reklam filmlerinin sinemaya uygun teknik çekim 

koĢullarını fazlasıyla içerdiğini kabul etmiĢ ve bu tarz filmlerin “alelade bir sinema 

eseri olacağını” vurgulamıĢtır.
280

 Tosun, reklam filmlerini genel bir yaklaĢımla 

sinema eserlerinin dıĢında tutmanın doğru olmayacağını belirtmiĢ, her bir filmin ayrı 

ayrı incelenerek bir sonuca varılması gerekliliğinin üzerinde durmuĢtur.
281

 

İnal/Baysal da FSEK ve Sinema Destek Kanununda yer alan tanımı karĢıladığı 

müddetçe görsel-iĢitsel nitelik taĢıyan reklamların sinema eseri olarak korunacağını 

kabul etmektedir.
282

  

 

Reklamın eser olarak kabul edildiği durumlarda eser sahibinin kim olacağı 

konusunun da kısaca üstünde durmak gerekir. Bilindiği gibi Türk hukukunda sadece 

fikirler eser olarak korunmazlar. Doktrinde de sadece reklam fikrinin eser 
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korumasından faydalanamayacağı yerinde olarak belirtilmiĢtir.
283

 Bu sebeple 

hukukumuzda reklam fikirleri ancak haksız rekabet hükümleri uyarınca 

korunabileceklerdir.
284

  Ancak bu fikirler eser olacak Ģekilde Ģekillendiğinde ortaya 

FSEK kapsamında korunacak bir reklam çıkacağı konusunda tartıĢma yoktur. Bu 

aĢamada karĢımıza reklamlarda eser sahibinin kim olacağı sorunu çıkmaktadır. 

ÇalıĢmamızın kapsamını çok geniĢletmemek adına konu yine sadece sinema eseri 

niteliğini haiz reklamlar bakımından irdelenecektir.  

Bir reklamın ortaya çıkması çok çetrefilli ve onlarca kiĢinin katılımı ile oluĢan bir 

süreçtir. Ġlk olarak iĢverenin çeĢitli reklam ajanslarına brief
285

 adı verilen ve 

beklentilerini içeren bildiriyi gönderir. Reklam ajansları bu brief doğrultusunda 

çeĢitli projeler hazırlayarak konkura
286

 girerler. Konkur sonucu iĢi beğenilen ajansla 

iĢveren anlaĢır ve ajans yaratıcı ekibi ile hedef kitleye uygun reklam kampanyası 

hazırlar. Bu noktadan sonraki iĢleyiĢ ise reklamın türüne göre değiĢkenlik 

gösterecektir ancak yine ortada kalabalık bir ekiple meydana getirilmiĢ bir eser 

durmaktadır. Bu sebeple reklamların FSEK m.10’da belirtilen elbirliği halinde eser 

sahipliği kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.
287

 Zira yaratım sürecine birden 

çok kiĢinin katkısı olmasına rağmen bu çabalar birbirinden ayırt edilebilecek 

nitelikte değildir. Bu noktada FSEK m.10’un amir hükmü gereği eser üzerindeki 

mali haklar doğrudan yaratıcı ekibi bir araya getiren reklam ajansının tüzel kiĢiliği 

üzerine doğacaktır.
 288

 Ancak kanun son fıkrada “Sinema eserleri ile ilgili haklar 

saklıdır.” diyerek bu duruma da istisna getirmiĢtir. O halde görsel-iĢitsel nitelikteki 
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 Kaya, Reklam, s.472. Ancak önemle belirtilmek gerekir ki reklam ajansları yalnızca mali haklara 

sahip olabileceklerdir. Ajanslar eser sahibi olamazlar zira tüzel kiĢilerin hukukumuz uyarınca eser 

sahibi olmaları mümkün değildir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz: II: Bölüm, I:Genel Olarak Eser 

Sahipliği Kavramı. 



 78 

reklam filmleri sinema eseri kabul edilebilecek hususiyeti haiz oldukları müddetçe 

eser sahipleri de sinema eserlerine iliĢkin hükümlere göre belirlenecektir.  

 

 Görsel-iĢitsel nitelik taĢıyacak yani televizyon yahut sinemalarda gösterilecek 

reklamlar için senaryo ve diyaloglar dahi reklam ajansı tarafından hazırlanır. Daha 

sonra bu senaryo reklam yapım Ģirketlerine gönderilerek ortaya bir reklam filmi 

çıkartılır. Bu aĢamada senaryoyu oluĢturan reklam ajansı yatıcı ekibi, filmi çeken 

reklam yapım Ģirketine bağlı çalıĢan yönetmen, varsa özgün müzik bestecisi veya 

animatör FSEK m.8’in amir hükmü gereği reklam filminin birlikte sahibi 

konumunda olacaklardır.
289

  

 

Yukarıda sayılan tüm bu ihtimaller için Ģüphesiz ki reklam filminin hususiyet 

taĢıması gerekmektedir. Sahip oldukları hareketli görüntü nedeni ile reklam 

filmlerindeki hususiyetin tespitinde sinema eserlerinde kullanılan üslup, çekim 

açıları, ıĢık ve oyuncu kullanımı gibi unsurlar göz önünde bulundurulabilir. Ateş, 

reklamların kısa süreli tüketim için hazırlanmalarından yola çıkarak diğer fikir ve 

sanat eserlerine nazaran daha yüksek seviyede bir özgünlük aranması gerekliliğinden 

bahsetmektedir.
290

 Oysaki aĢağıda da ayrıntılı olarak inceleneceği üzere
291

 bir fikir 

ve sanat eserinin mahiyeti belirlenirken yapılıĢ amacını göz önünde bulundurmak 

çok yerinde bir tutum olmayacaktır. Fikir ürününün yapılıĢ amacı ya da gündemde 

kalacağı zaman aralığı gibi kıstaslar hususiyet unsurunun tespitinde kullanılmasının 

hukuki ve teknik bir gerekçesi bulunmamaktadır.
292

 

 

Ġstisnai olarak hususiyet taĢımayan reklamlar ise sadece sinema eseri olarak değil 

FSEK kapsamında “eser” olarak kabul görmeyecektir. Bu tür görsel-iĢitsel 

reklamların izinsiz kullanılması ya da yaratımlardan haksız iltibas yapılması 

durumunda Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete iliĢkin hükümleri uygulama 

alanı bulabilir. Ancak bu koruma muhakkak ki FSEK’in sağladığı korumaya nazaran 

daha etkisiz kalacaktır.   
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f. Formata Dayalı Yaratımlar (YarıĢmalar, ġovlar) 

 

Günümüzde televizyon yolu ile maruz kalınan en belirgin yayınlardan biri de 

formata dayalı olarak hazırlanmıĢ Ģov, yarıĢma, haber, sohbet ve eğlence 

programlarıdır.
293

 Televizyon yaratımlarının çoğunun temelinde format adı verilen, 

kısaca, yayın esnasında uyulacak kurallar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz 

metinler yer almaktadır.  

 

Formata dayalı televizyon yaratımlarını incelemeye geçmeden evvel format 

kavramının hukuki niteliğine de değinmek gerekir. Format, bir programın amacını, 

mizansen ve konusunu, çoğu zaman katılımcıların tavırlarını, dekorları, kullanılacak 

sembol cümleleri ve hatta kimi zaman kamera hareketlerini içeren program 

taslağıdır. Bu taslak detaylandırılmıĢ ve hatta görsel-iĢitsel unsurlarla desteklenmiĢ 

olarak da hazırlanabilmektedir.
294

  

 

Günümüzde birçok televizyon kanalı gerek diğer ülkelerden ithal ederek gerekse de 

yurtiçindeki diğer kanallardan satın alarak aynı formatı kendi yayınları için 

kullanmaktadırlar. Örneğin ülkemizde de yayınlanan En Zayıf Halka (The Weakest 

Link) isimli yarıĢma programının 25 ayrı ülkede gösterimi yapıldığı bilinmektedir.
295

 

“Idols” adı verilen ve ülkemizde de Popstar adıyla gösterilen format 49 ülkede 129 

defa yayınlanmıĢtır. “Got Talent” isimli ülkemizde Yetenek Sizsiniz adıyla 

hazırlanan yetenek bulmaya yönelik yarıĢma programı da hala 22’den fazla ülkede 

yayınlanmaktadır.
296

 Bu sebeple denilebilir ki günümüzde uluslararası olarak 

yapılagelen bir format ticareti durumu söz konusudur ve bu sebeple formatın hukuki 

niteliğinin belirlenmesi fikri hukuk açısından da büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu noktada incelenmesi gereken ilk husus formatın FSEK kapsamında bir eser 

olarak korunup korunamayacağına iliĢkindir. Formatın özünde yer alan düĢünce 

                                                 
293

 Uluslararası doktrinde bu Ģekilde formata dayalı ve eğlence amaçlı geliĢtirilmiĢ televizyon 

programlarına Game-show (oyun Ģovu) denmektedir. 
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aslen bir “fikir”dir. Toplumdaki insanlar arasından ünlü bir Ģarkıcı yaratma fikri, 

katılımcıları belli zorluk seviyeleri olan fiziksel engellerden geçirmek suretiyle 

yarıĢtırma fikri, ya da katılımcılara soru sorarak doğru cevabı verenleri ödüllendirme 

fikri gibi. Yukarıda zikredilen örneklerin tamamı on yıllardır televizyonlarda 

kullanıla gelmiĢ fikirlerdir. Bir formatın özünde yatan dinamik de asıl olarak bu 

fikirdir. Ancak bilindiği üzere fikri hukuk sırf fikirlere değil fikirlerin ifadelerine 

koruma sağlamaktadır. Bu sebeple bir formatın FSEK kapsamın eser olarak korunup 

korunmayacağının belirlenmesinde ilgili fikrin ne Ģekilde ifade edildiğine bakmak 

gerekmektedir.
297

    

 

Bu noktada format-senaryo bağlantısına da değinmekte fayda vardır. Zira 

senaryodan yola çıkarak hazırlanan sinema filmleri hareketli görüntüyü haiz sinema 

eserleri oldukları gibi, formattan yola çıkarak hazırlanan televizyon programları da 

hareketli görüntüyü haiz ve çoğu zaman sinema eseri konumundadırlar.  Ancak 

senaryolar istisnai bir durum olmadığı sürece FSEK kapsamında ilim ve edebiyat 

eseri olarak kabul edilmekle beraber formatların her zaman bu nitelikte olacağını 

söylemek oldukça güçtür. Zira senaryolar genel olarak bakıldığında bir filmin adım 

adım tüm süreçlerini ve daha da önemlisi bu süreçlerin nasıl iĢleyeceğini belirlerler. 

Örnek vermek gerekirse bir film senaryosunda hikayenin giriĢi geliĢimi ve sonucu 

verilmekte film de buna göre bu senaryoya sadık kalınarak çekilmektedir.  

 

Ayrıca senaryoda ciddi bir bedii kaygı ve edebi yaratım da söz konusudur. 

Senaristler adeta bir roman yazarı gibi olayları tek tek kurgulamakta, karakterler 

yaratmakta ve bu karakterlere uygun hikayeler geliĢtirmektedirler. Oysa bir formatın 

yapısı bu bağlamda senaryodan çok farklıdır. Çünkü formatta ortaya çıkacak 

programın nasıl olacağı kestirilemez. Bu noktada formatları reklamlarda olduğu gibi 

bütün bir konsept olarak ele almak gerekecektir.
298

 Yaratıcılar tarafından belirlenen 

bu konsept uyarında yarıĢmacı ya da katılımcıların zihinsel veya fiziksek durumları 

ve hatta Ģans faktörü dahi aynı formatla çekilen örneğin on ayrı programın onunu da 
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 Fransız hukukunda da salt fikirlerin korunmayacağı kaidesinden yola çıkılmıĢ ve formatlar bu 
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bambaĢka hale getirebilir. Bu sebeple formatlarda senaryolarda olduğu gibi karakter 

ve bu karaktere uygun hikaye tasarlama gibi edebi bölümlere pek 

rastlanamamaktadır. Bu sebeple formatların sinema eseri senaryosu olarak kabul 

edilmesi pek mümkün görünmemektedir.
299

   

 

Ancak formatın film senaryosu olarak kabul edilememesi onu tümden fikri hukuk 

korumasından yoksun bırakmaya yeterli olacak mıdır? Senaryo olarak kabul 

edilmese dahi bir formatın FSEK kapsamında eser olarak korunması mümkün 

müdür? Bu aĢamada formatların fikri hukuk kapsamında koruma altına alınıp 

alınamayacağı hususu Türk hukukunda olduğu gibi karĢılaĢtırmalı hukukta da 

tartıĢmalı bir konudur. Ancak bu konuda ki tartıĢmalar henüz çok yeni olduğundan 

uluslararası hukukta da kesin bir fikir birliğine henüz varılamamıĢtır. Bu 

tartıĢmaların temelinde esasen formatın fikri hukuk kapsamında bir eser olarak mı 

yoksa ticari bir meta olarak mı korunacağı yatmaktadır. Örneğin 2000 yılında 

sinema endüstrisinin önde gelen firma ve kiĢileri Fransa’nın Cannes Ģehrinde 

toplanarak formatların tanınması ve korunması amacıyla FRAPA
300

 adlı birliği 

kurmuĢlardır. Bu birliğin asli amaçlarının arasında formatın tüm hukuk 

sistemlerinde fikri hukuk kapsamında korunması yer almaktadır.
301

 FRAPA ayrıca 

2009 yılında yayınladığı bir raporla dünyadaki hemen tüm hukuk sistemlerini ve 

formatların bu sistemlerdeki korunma Ģekillerini incelemiĢ ve sinema endüstrisinin 

beklentilerini ayrıntılı olarak ortaya koymuĢtur. 

 

Fransız hukukunda formatların eser olarak kabul edilmeyip eser olarak 

korunabilmeleri için salt fikir olamayacak kadar detaylandırılmıĢ ve somutlaĢmıĢ 

olma Ģartı aranmaktadır. Paris Yüksek Mahkemesi 2005 yılında verdiği bir kararda 

formatı ticari ürün olarak nitelendirmiĢtir. Saranga Productions isimli bir yapım 

Ģirketinin oluĢturduğu politik içeriğe sahip Crise en Direct isimli bir program 

formatı Canal Plus isimli bir televizyon kanalı tarafından sözleĢmesiz olarak 

kullanılmıĢ, bunun üzerine yapımcı Ģirket kanalı dava etmiĢtir. Davalı aynı formatı 
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daha önce kendilerinin bulduğunu iddia etmiĢ olsa da mahkeme davalının bunu ispat 

edemediğinden yola çıkarak “ticari ürün” olarak nitelendirdiği formatın haksız 

kullanıldığına karar vermiĢtir. Mahkeme bu olayda da fikri hak ihlalinden ötürü 

değil, haksız rekabet hükümlerinden yola çıkarak davacı lehine tazminata 

hükmetmiĢtir.
302

  

 

 Amerikan ve Ġngiliz hukuklarında Fransız hukukunda olduğu gibi formatlara eser 

statüsü ve koruması verilmiĢ değildir. Ancak münferit hallerde detaylandırılmıĢ 

olma ve özgünlük (orijinallik) kriterleri gözetilerek her bir format için ayrı ayrı 

inceleme yapıldığı göze çarpmaktadır.
303

 Bu hususta Ġngiltere de görülmüĢ Green 

Davası adı verilen dava özellikle önem arz etmektedir. Yıllarca Ġngiltere’de 

yayınlanmıĢ ve büyük baĢarıya ulaĢmıĢ “Opportunity Knocks” adlı bir televizyon 

programının dekorları, kuralları ve hatta slogan cümleleri birebir kopyalanarak 

programın aynısı baĢka bir kanal tarafından yayınlanmıĢtır. Buna karĢı açılan davada 

yüksek mahkeme formatın senaryoyu haiz olmadığını ve bu sebeple anılan formatın 

fikri hukuk kapsamında korunamayacağını karar altına almıĢtır.
304

     

 

Alman Yüksek Mahkemesi de “Kinderquatsch mit Michael” isimli bir televizyon 

yarıĢmasına iliĢkin aldığı kararında formatı eser olarak kabul etmediğinin altını 

çizmiĢtir. Anılan olayda Fransız bir televizyon kanalı çocuklarla ünlü bir sanatçının 

bir arada olduğu ve yarıĢmacı çocuklara Ģarkı söyletilen “L’ecole des fans” isimli bir 

yarıĢma yayınlamıĢ, anılan format sunucunun tavırlarından program dekoruna birebir 

kopyalanarak baĢka bir kanalda yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Bunun üzerine ilk 

formatın sahibi eser sahibi sıfatı ile koruma talep ederek mahkemeye baĢvurmuĢ, 

talep ilk mahkemece reddedilmiĢ ve olay temyize gitmiĢtir. Alman Yüksek 

Mahkemesi ise; “…”L’ecole des fans”ın tek özelliği, korunma kabiliyeti olmayan, 4 

ile 6 yaş arası çocukların da parçası olduğu, banal fikirlerden oluşmasıdır. 

Programın başarısını sağlayan temel yaratıcı performans, sunucunun sohbeti 
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yönetimi ve çocukların sorular karşısında nasıl reaksiyon verdiği ve şarkı 

performanslarını nasıl sunduklarına göre değişen birbirinden farklı ve önceden 

tahmin edilemez eylem ve biçimlerde ortaya çıkan kendine özgü ve kendiliğinden 

oluşan durumlara dayanmaktadır.” gerekçesi ile davacının fikri mülkiyet alanında 

müdahalenin (tecavüzün) önlenmesi talep hakkına sahip olmadığına karar vermiĢ ve 

formatın fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunamayacak bir yaratım olduğunun 

altını net bir Ģekilde çizmiĢtir.
305

 

 

Görüldüğü gibi formatın “eser” olarak fikri hukuk bağlamında koruma altında 

olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Günümüzde formatların milyarlarca 

dolarlık bir piyasa oluĢturması ve bu bağlamda korunmaya muhtaç olmaları, ayrıca 

format yazarlarının da fikri bir çaba sonucu anılan formatı ortaya çıkarabildikleri 

göz önünde bulundurularak formatların fikri hukuk bağlamında korunması gerektiği 

uluslararası sinema çevreleri tarafından öne sürülmektedir. Ancak bugün itibariyle 

bu bakımdan herhangi bir görüĢ birliği oluĢturulamamıĢtır. 

 

Ülkemizde ise özellikle Yargıtay’ın aldığı kararlar sonrasında formatların hukuki 

niteliği biraz daha netlik kazanmıĢtır.  Bilindiği üzere diğer tüm eserlerin olduğu gibi 

formatın eser olarak korunabilmesi FSEK’te sayılan eser türlerinden birine dahil 

olmasına ve hususiyet taĢımasına bağlıdır. Formatlara da bu bağlamda yaklaĢılmıĢ 

hususiyet taĢıdığı müddetçe FSEK kapsamında eser olarak korunacağı Yargıtayca 

kabul edilmiĢtir.  

 

Bu hususta en önemli ve açıklayıcı karar 2004 senesinde görülen 2008 SMS adlı bir 

programa iliĢkin dava sonucu yayınlanmıĢtır.
306

 Olayda Ġtalya’dan 2008 SMS isimli 

programın formatı davacı tarafından Türkiye’de kullanılmak üzere satın alınmıĢ, 

sonrasında ilgili formata dayanan bir yarıĢma programı yapmak amacı ile davalı 

konumundaki televizyon kanalı ile temaslarda bulunmuĢ ancak davalı ilgili formatın 

aynını baĢka bir Ģirket(diğer davalı) ile anlaĢarak yayınlamaya baĢlamıĢtır. Kısacası  
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dava, davacının hak sahibi olduğu yarıĢma programının davalılar tarafından izinsiz 

kullanıldığı iddiasına dayalı yayının önlenmesi istemine iliĢkindir. Davacı anılan 

formatın FSEK kapsamında eser olduğunu bu sebeple FSEK’ten doğan haklarının 

ihlal edildiğini öne sürmüĢ, davalı ise savunmasında televizyon formatlarının eser 

olarak korunamayacağından bahisle davanın reddini talep etmiĢtir. Ġstanbul 1. Fikri 

ve Sınai Haklar Mahkemesinde görülen davada çeĢitli bilirkiĢi görüĢlerine 

baĢvurulduktan sonra yayınlanan programın davacının formatının taklidi olduğu ve 

haklarına tecavüz edildiğine karar verilmiĢ, karar davalılar vekillerince temyiz 

edilmiĢtir. Temyiz üzerine bozulan karardan sonra anılan dosya bilirkiĢi olarak 

Yasaman’ın görüĢüne sunulmuĢtur. Yasaman hazırladığı raporunda formatı, “bir 

televizyon programı serisinin her bir bölümünün değişmeyen ortak özelliklerini 

belirten ve aynı zamanda her bir bölümün diğerinden farklı olması için gereken 

boşlukları içeren yapı” olarak tanımlamıĢ, formatların eser olarak kabulü için 

sahibinin hususiyetini taĢıması ve somutlaĢmıĢ olması gerekliliklerine dikkat 

çekmiĢtir.  Ancak bu noktada somut olayın dıĢına çıkarak genelleme yoluna gitmiĢ 

ve formatların somutlaĢma Ģartını yerine getiremedikleri için FSEK kapsamında eser 

olarak korunamayacaklarına ve hatta formattan yola çıkarak hazırlanan programların 

da sinema eseri olarak korunamayacağına kanaat getirmiĢtir.
307

  Bu yönde görüĢ 

bildirmesinin en önemli dayanaklarından biri de formatın hangi eser tipine 

gireceğine dair çekincelerdir.
308

  

 

Ancak Yargıtay, verdiği diğer kararlarında açıkça görüleceği üzere, formatların 

kendisine de FSEK kapsamında eser olarak koruma verme eğilimindedir. 

05.04.2005 tarihinde alınan bir kararda: “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu'nun 4630 sayılı yasa ile değişik 5 nci maddesine göre program yayın 

formatlarının da anılan yasa kapsamında eser sayılması ve korunmasının gerektiği 

kabul edilmelidir. Nitekim Dairemizce verilen 2000/6049-8439 ve 2004/1281-10333 

sayılı ilamlarda da program formatları, anılan yasa kapsamında 

değerlendirilmiştir.”
 
denmiĢtir.

309
 Ayrıca Televole markasının iptaline iliĢkin benzer 
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bir kararda da “…FSEK. m.5'e göre, anılan ad ve formattaki TV yapımı da yasa 

kapsamındaki bir eser sayılmalıdır…” denilerek formatların FSEK kapsamında eser 

olarak kabul edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuĢtur.
310

  

 

Tüm bu kararlarda en çok dikkati çeken özellik Yargıtay’ın formatları m.5 

kapsamında eser olarak saymıĢ olmasıdır. Kararlar dikkatle incelendiğinde 

Yargıtay’ın hiçbir kararında formatları ilim-edebiyat eseri baĢlığı altında 

değerlendirmiĢ değildir. Anılan kararların tamamında formattan yola çıkarak 

hazırlanan iĢler m.5 kapsamında değerlendirilmiĢtir. Ancak formattan yola çıkarak 

hazırlanan iĢlerin sinema eseri kapsamında değerlendirilmesi sonucu format 

sahiplerine de eser sahibi koruması sağlanmıĢ, FSEK’ten kaynaklı tazminat 

istemlerinin önü açılmıĢtır.  

 

Öyleyse bugünkü durumuna göre denebilir ki formattan yola çıkarak hazırlanan 

yaratımlar, FSEK kapsamında gerekli özellikleri haiz oldukları müddetçe, eser 

olarak korunmaktadırlar. Ancak kanaatimizce Yargıtay’ın ileriki tarihli kararlarında 

format kavramına ve baĢlı baĢına formatın eser niteliğine, eğer eser ise hangi eser 

grubuna ait olacağına dair ayrıntılı bir inceleme yapması olası karıĢıklıkları önlemek 

adına son derece yerinde olacaktır.  

 

Doktrinde de formatların eser vasıfları oldukça tartıĢmalıdır. Yasaman edebi nitelik 

taĢımadıkları gerekçesiyle formatların eser olamayacaklarını bildirirken
311

; Tosun,  

orijinallik ve somutlaĢma gibi ölçütler esas alınarak formatların incelenmeleri 

gerektiğini belirtmektedir.
312

  Kanaatimce formatlar ayrıntılı olarak hazırlandığı ve 

eser sahibinin hususiyetini taĢıdığı müddetçe senaryo olarak kabul edilmeseler bile 

ilim-edebiyat eseri kapsamında değerlendirilip FSEK korumasına alınmalıdırlar. 

Yargıtay’ın da mevcut içtihatlarından benzer bir tutum benimsediği söylenebilir.
313
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Formata dayalı televizyon programlarının durumu ise incelenmesi gereken diğer bir 

husustur. Daha önce de belirttiğimiz gibi yukarıda hukuki nitelikleri açıklanan 

formatlardan yola çıkarak hazırlanan yarıĢma, Ģov gibi programların da sinema eseri 

nitelikleri tartıĢmalı durumdadır.  

Günümüzde özellikle yarıĢma programları gerek sürekli yenilenen içerikleri ile 

gerekse de aralarda gösteri amaçlı verilen sahne Ģovları ile dikkat çekmektedirler. 

YarıĢma programları bugün formata dayalı hazırlanan televizyon yatımlarının 

baĢında gelmektedir. FRAPA raporunda yarıĢma formatları, yarıĢma programının 

temelini yani amaç ve kurallarını, yarıĢmacıların olası stratejilerini, Ģovun sekansları 

ve geliĢimini, programın bölümlerini, sunumların sırası ve çeĢitlerini, zeminin 

tasarımını, müziğin belirlenmesini, sunucunun nasıl olacağını ve sunumun ne tarzda 

yapılacağını, stüdyodaki ve televizyon karĢısındaki izleyicilerin katılımlarını içeren 

model olarak tanımlanmaktadır.
314

  Bu formatlardan yola çıkarak hazırlanan 

programlar her gün onlarca kanalda yayınlanmaktadır.
315

 Bu sebeple bu 

programların sinema eseri olarak nitelendirilip nitelendirilemeyecekleri önemli bir 

husustur. 

 

FSEK’te sinema eseri olma Ģartları incelendiğinde yarıĢma programlarının da ilk 

olarak hareketli görüntüler dizisini ve tespit edilebilir olma Ģartlarını taĢıdıkları 

açıktır. Bunun dıĢında hususiyet de değinilmesi gereken en önemli unsurdur. Diğer 

televizyon yaratımlarında olduğu gibi yarıĢma programlarında da birçok kiĢinin 

yaratıcı ve teknik emeği mevcuttur. Bu bağlamda yaratıcılarının birinin kiĢiliğinden 

iz taĢıyan bir yarıĢma programında hususiyet olduğu kabul edilmelidir. Örneğin 

günümüzde birçok yarıĢma programının kendilerine özel hazırlanmıĢ özgün 

müzikleri mevcuttur. Ayrıca bu tür programların yönetmene, kimi zaman sunucunun 

repliklerini hazırlayan diyalog yazarına ve hatta animatöre sahip oldukları da 

bilinmektedir. Doktrinde bu programların senaryoya haiz olmadıkları bu sebeple 

sinema eseri kapsamında değerlendirilemeyecekleri öne sürülmüĢ olsa da
316

 daha 

                                                 
314

 FRAPA Raporu, s.14. (Tosun, a.g.e., s.193, dn.182’den naklen.) 
315

 Popstar, Kim 500 Milyar Ġster, Yetenek Sizsiniz, Alaturka Star, X Factor, Var mısın Yok musun, 

Çarkıfelek gibi yarıĢma programları ülkemizde de yıllardır en çok izlenen yapımların baĢında 

gelmektedirler.   
316

 Tosun, a.g.e., s.191. 
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önce de belirtildiği üzere kanaatimce bu yönde bir kabulle yüzlerce yaratımı sinema 

eseri kapsamı dıĢında tutmak olası görünmemektedir.    

 

Bir formata dayalı olarak hazırlanan televizyon yaratımlarının tamamında yönetmen 

unsuru olduğu tartıĢmasızdır. Bu durumda hususiyet taĢıma olasılıkları da son derece 

yüksektir. Bu sebeple hareketli görüntüler dizisini haiz, tespit edilmiĢ/edilebilir, 

hususiyet taĢıyan bir yarıĢma programının sırf senaryosu olmadığı gerekçesiyle 

sinema eseri olarak korunmaması kanaatimce hakkaniyetli olmayacaktır. Zira her bir 

bölümü milyarlarca liraya mal olan, fikri bir emek harcandığı tartıĢmasız bulunan bu 

tür yaratımları herhangi bir incelemeye tabii tutmadan direkt olarak FSEK koruması 

dıĢında tutarak haksız rekabet hükümlerine göre korumak bizce uygun 

düĢmeyecektir. Yargıtay’ın da mevcut içtihatlarından benzer bir tutum içerisinde 

olduğu söylenebilir.
317

  

 

g. Spor Müsabakalarını Nakleden Tespitler 

 

Televizyon yaratımları içerisinde ele alınması gereken diğer bir yayın türü de baĢta 

futbol olmak üzere spor müsabakalarını nakleden tespitlerdir. Günümüzde birçok 

spor dalının müsabakaları büyük ilgi çekmekte, bu müsabakaların yayın haklarını 

satın alabilmek için televizyon kanalları birbiriyle yarıĢmakta ve bu gibi müsabakalar 

yayınlandıkları günlerde, çoğunlukla izleyicinin en çok rağbet ettiği yayınlar 

olmaktadırlar. Bu sebeple bu tür yayınların sinema eseri olarak kabul edilip 

edilemeyecekleri on yıllardan bu yana doktrinde tartıĢma konusu olmuĢtur.  

 

Doktrini oldukça meĢgul eden ve sıkça “sinema eseri olmayan yayın” örneği olarak 

verilen futbol maçı yayınlarından özellikle söz etmek gerekir. Gerçekten de futbol 

diğer müsabakalara nazaran tüm dünyada en çok ilgi çeken spor çeĢididir. Bu alana 

yapılan yatırım da, gösterilen ilgi ile doğru orantılı olarak artmıĢ ve bugün futbol 

diğer spor türlerinden birkaç adım ayrılarak en çok tartıĢılan ve rağbet gören spor 

dalı ve hatta bir endüstri haline gelmiĢtir. Bu sebeple çalıĢmamızın bu bölümünde 

                                                 
317

 Bkz: Yargıtay 11. HD. 2000/6049-8439 ve 2004/1281-10333K. sayılı kararları. 
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futbol müsabakaları üzerinde ayrıca durulacak, bu alanda yapacağımız çıkarımlar 

üzerinden diğer spor müsabakaları da değerlendirilecektir.     

 

Sinema eseri sayılma koĢulları bakımından incelendiklerinde futbol maçlarının 

birbiriyle iliĢkili hareketli görüntü dizisini haiz olduğu ve tespit edilmiĢ/edilebilir 

olduğu Ģüphesizdir. Canlı yayınların eser olma niteliğine iliĢkin görüĢlerimiz futbol 

maçları için de geçerlidir.
318

 Bunlar dıĢında futbol maçlarına iliĢkin olarak en çok 

tartıĢıla gelmiĢ unsur hususiyettir.  

 

Doktrindeki tartıĢmalara değinmeden evvel belirtmek gerekir ki spor 

müsabakalarının yayınındaki asıl amaç ortaya bir sinema eseri çıkarmaktan ziyade 

müsabakayı canlı izleyebilecek konumda olmayan seyircilerin de evlerinde 

müsabakayı takip etmelerine imkan sağlamaktır.
319

 Ancak kanaatimce bir yaratımın 

ortaya çıkarılmasındaki irade onun sinema eseri olma niteliğini etkilemeyecektir.
320

  

 

Doktrinde birçok yazar oldukça kesin bir hükümle spor müsabakalarının yayınlarının 

hususiyet taĢımadıkları gerekçesi ile sinema eseri kavramı içine girmeyeceğini 

savunmaktadır.
321

  Ayiter, spor müsabakalarını sinema eseri kategorisinde görmenin 

mümkün olmadığını savunurken,
322

 Tekinalp de kesin bir yargıyla sinema eseri 

sayılmak için gereken Ģartlar ne kadar geniĢ yorumlanırsa yorumlansın bir futbol 

maçını tespit eden filmleri sinema eseri olarak kabul etmenin mümkün 

olamayacağını belirtmektedir.
323

 Yazar, futbol maçlarında FSEK’in aradığı hususiyet 

Ģartının mevcut olmadığını, bu sebeple bu tür tespitlerin sinema eseri olarak 

korunmasının mümkün olmadığını, bu tür hususiyet ve diğer Ģartları haiz olmayan 

tespitlerin ancak yayın olarak korunacağını belirtmiĢ ancak “meğer ki somut olayda 

hususiyet olsun” diyerek istisnai bir durum geliĢebileceğini kabul etmiĢtir.
324

 

Kınacıoğlu, daha da geniĢ bir yaklaĢımla haftanın olayları, sportif karĢılaĢmalarla 
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 Bkz: I. Bölüm IV/5-C. 
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 Tosun, a.g.e., s.218. 
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 Bu konuda daha ayrıntılı açıklama için Bkz: I. Bölüm, IV/5-D: Video Klipler. 
321

 Tekinalp, a.g.e., s.120; Ayiter, a.g.e., s.59; Erel; a.g.e., 42, Tosun, a.g.e., s.226. 
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 Ayiter, a.g.e., s.59. 
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 Tekinalp, a.g.e., s.120. 
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 Tekinalp, a.g.e., s.120. 
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ilgili resimler, estetik değerden yoksun porno filmler gibi yaratıcı emeğe 

dayanmayan, kompozisyon unsuru eksik bu tür tespitleri sinema eseri kavramı 

dıĢında tutmuĢtur. Yazar ayrıca yine tiyatro veya opera temsillerinin filme alınması 

durumunda da kaideten sinema eserlerinden değil, sadece hareketli resimlerden söz 

edilebileceğini belirtmektedir.
325

  

 

Tosun ise, futbol maçlarında yönetmenin ıĢığı sahneye göre ayarlayamaması, ses ya 

da görsel efekt kullanmasının mümkün olmaması, oyuncu yönetimi gibi bir unsurun 

bulunmaması gibi nedenlerden ötürü hususiyet taĢıyamayacağını bu sebeple de 

sinema eseri kategorisinde değerlendirilemeyeceğini belirtmiĢtir.
326

 Ancak yazar, 

maç yayınına hususiyet verecek unsurların bir araya gelmesinin çok güç olduğunu 

söylerken, imkansız olmadığının da altını çizmiĢtir. Bu bakımdan Tosun’un da 

Tekinalp gibi, kural olarak futbol maçlarını sinema eseri kategorisinin dıĢında 

tuttuğunu, ancak istisnaların var olabileceğini kabul ettiğini söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. 

 

Yargıtay da çeĢitli kararlarında televizyonda yayınlanan futbol maçlarının durumunu 

değerlendirmiĢ ancak 2005 yılında aldığı karara kadar açıklayıcı ve net bir içtihat 

ortaya koymuĢ değildir. Bir futbol maçının yayın hakkını haiz kanalın izni 

olmaksızın bir futbol maçından görüntüler yayınlayan baĢka bir kanal aleyhine açılan 

dava sonucu 2002 tarihinde alınan kararda
327

 “…davacı izni olmaksızın bu yayının 

gerçekleştirilmesinin FSEK’ten doğan hakların ihlali olduğu…”  ifadesine yer 

vermekle beraber ihlal edilen hakkın FSEK m.80’den doğan yayın hakkımı yoksa 

m.5’ten doğan eser sahipliği hakkı mı olduğu belirtilmiĢ değildir.   

 

Benzer bir anlaĢmazlıktan doğan diğer bir kararında ise dolaylı da olsa futbol 

yayınını eser olarak nitelendirmiĢ ve olayda FSEK m.25’in ihlal edildiğine karar 

verilmiĢtir. 28.06.1999 tarihli kararda
328

 “Mahkemece dava konusu olayın haksız fiil 

niteliğinde olup yayının İstanbul'da da izlenmesi nedeniyle HUMK.nun 21. maddesi 
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 Kınacıoğlu, a.g.m., s.212. 
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 Tosun, a.g.e.,  s.224.  
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 Yargıtay 11. HD., 2001/8470 E., 2002/452 K. (Suluk/Orhan, a.g.e., s.163.) 
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 Yargıtay 11. HD., 1999/4188 E., 1999/5854 K. (www.kazanci.com.tr)  
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uyarınca yetki itirazının yerinde olmadığı, yayın hakkı davacıya ait bulunan lig 

maçına ait görüntülerin davalıya ait TV kanalında 48 saniye süre ile izinsiz ve 

ücretsiz olarak yayınlamasının FSEK.nun 25 maddesinde ifadesini bulan davacının 

yayın hakkını ihlal anlamına geldiği, davacı ile Federasyon arasındaki sözleşmeye 

göre davacının sahibi bulunduğu görüntüleri yayınlamak isteyen diğer televizyon 

kuruluşlarından dakika başına 2000 USD isteyebileceği, FSEK.nun 68/1 maddesi 

gereğince davacının yayın bedelinin üç mislini talep hakkı bulunduğu gerekçesiyle 

davanın kabulüne ilişkin verilen kararda isabetsizlik görülmemiştir.” ifadeleri 

kullanılmaktadır.  Yargıtay’ca ihlaline karar verilen FSEK m.25 eser sahibinin mali 

haklarından umuma iletim hakkının ihlalidir. Umuma iletim hakkının ihlalinden söz 

edebilmek için öncelikle ortada FSEK bağlamında bir eser olması gerektiği 

muhakkaktır. O halde denilebilir ki Yargıtay bu hükmünde futbol maçlarını FSEK 

kapsamında eser olarak değerlendirme eğilimine girmiĢtir.  

 

Bu noktada ayırt edilmesi gereken en önemli husus televizyon kanallarının yayınları 

üzerindeki hakları ile FSEK anlamındaki bir eser üzerindeki eser sahibinin haklarının 

birbirinden farklı olduğudur. Günümüzde televizyon kanalları maç yayınları için 

kıyasıya bir rekabet içine girmekte ve bu yayınların haklarını alabilmek için 

astronomik denebilecek meblağlar ödemektedirler.
329

 Yasa koyucuda bu ve bu gibi 

yayınlar üzerindeki hakları koruyabilmek için yayıncı kuruluĢlara FSEK m.80/C 

çerçevesinde bazı haklar bahĢetmiĢtir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki m.80/C 

kapsamında verilen bu haklar eser olsun olmasın bir televizyon kanalında 

yayınlanmıĢ bulunan her türlü görüntüye iliĢkindir.
330

  

                                                 
329

 2009-2010 sezonu futbol maçlarının yayınına iliĢkin yapılan ihalenin, TFF Süper Lig 

müsabakalarından her hafta en az 4 adedini yurt içine Ģifreli ve canlı olarak yayınlamayı içeren A 

paketine iliĢkin kısmını, Türk Telekomünikasyon A.ġ.'nin (Türk Telekom) çekilmesiyle, 321 milyon 

dolar bedelle Digital Platform ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. (Digitürk) kazanmıĢtır. Ġhalenin, Süper 

Lig'deki 9 maçın geniĢ özeti ile üç dakikalık haber amaçlı görüntülerin baĢka kuruluĢlara 

satılabilmesini içere B paketini, 42 milyon 210 bin dolara TRT, gol görüntülerinin cep telefonlarından 

izlenmesini içeren ve mobil yayın haklarını kapsayan C paketini ise 13 milyon 500 bin dolara Türk 

Telekomünikasyon A.ġ. alıĢtır. Görüldüğü gibi futbol yayınları üzerinde çok ciddi meblağlar 

harcanmakta ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. (Çevrimiçi) http://www.tff.org.tr 19.02.2010. 
330

 Anılan maddenin 2004 değiĢikliği sonrasındaki son hali Ģu Ģekildedir: (FSEK m.80/C) Radyo-

televizyon kuruluĢları bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirirler. Radyo-televizyon 

kuruluĢları, gerçekleĢtirdikleri yayınlar üzerinde; (1) Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın 

kuruluĢlarınca eĢ zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile 

dağıtımına izin verme veya yasaklama (2) Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi 

http://www.tff.org.tr/
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Yargıtay’ın kimi zaman maçların hukuki niteliğine hiç değinmeden aldığı kararları 

olduğu gibi
331

, yayın hakkı/eser sahibi hakları ayrımını yerinde bir Ģekilde 

vurgulamıĢ olduğu çeĢitli kararları da mevcuttur. Maç yayınlarının dekoderle
332

 

izlenmesi gerekirken hukuk dıĢı yollarla izlenmesi ya da izlettirilmesine iliĢkin bu 

kararların hemen hepsinde ortak olarak vurgulanan nokta maçların yayın niteliği 

olmuĢtur. 

“Davacı tarafından yapılan yayın, 3984 sayılı radyo ve Televizyonların kuruluş ve 

yayınları hakkında kanuna dayanılarak, Radyo Televizyon Üst Kurulunca yürürlüğe 

konulan, Radyo Televizyon yayın izni ve lisans yönetmeliğinin 2/f, geçici madde 5 ve 

Radyo televizyon Üst Kurulu Kablolu yayın lisans ve izin yönetmeliğinin l0/7 

maddeleri uyarınca yapılmakta olup; değinilen yasa ve yönetmeliklerle hukuken 

koruma altına alınmış bulunmaktadır.” 
333

 Yargıtay anılan kararların tamamında 

eylemi “zararlandırıcı haksız fiil” olarak tanımlamıĢ, eserden yahut eser sahibinin 

haklarının ihlalinden söz edilmemiĢtir.  

Yargıtay, nihayet 2005 yılında verdiği bir kararla,
334

 futbol maçlarının hukuki 

niteliğini açıkça otaya koymuĢ ve bu tür yayınların FSEK kapsamında sinema eseri 

olarak korunamayacağının altını çizmiĢtir. Anılan kararda “…her ne kadar maç 

görüntülerinin naklen yayını nitelikli bir çalışma ürünü olsa da eser sayılabilmesi 

için sahibinin hususiyetini taşıması gerekir. (…) Bir teknik ekip tarafından yapılan 

naklen yayın faaliyeti aslen TV seyircisine iletilen maçın görüntü ve kalitesini 

arttırmaya yönelik bir ç alışma kapsamında kalıp bu kişilerin o sırada oynamakta 

                                                                                                                                          
bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir Ģekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme 

veya yasaklama (3) Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya 

yasaklama (4) Tespit edilmiĢ yayınlarının, gerçek kiĢilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına 

ulaĢılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme,    (5) HaberleĢme uyduları üzerindeki 

veya kendilerine yöneltilmiĢ olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluĢu veya kablo operatörü 

veya diğer üçüncü kiĢiler tarafından umuma iletilmesi ve Ģifreli yayınlarının çözülmesine iliĢkin izin 

verme veya yasaklama, Hususlarında münhasıran hak sahibidirler. 
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 Yargıtay 11. HD., 2005/13440 E., 2005/12765 K. 23.12.2005 T., Legal Fikri ve Sınai Haklar 

Dergisi, Yıl:2, Sayı:5,162.  
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olan maç yayını üzerinde hususiyet oluşturacak herhangi bir hakimiyet ve etkisi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle bir futbol maçının naklen yayımında hususiyetin 

varlığından ve eser sahipliğinden söz edilemeyeceğinden gerçekleştirilen yayının 

eser olduğu kabul edilemez.” 

 

Görüldüğü üzere yakın bu tarihli kararında Yargıtay, hususiyet unsuru taĢımayacağı 

için futbol maçı yayınlarının eser olarak korunamayacağını net biçimde ortaya 

koymuĢtur. 

 

Bu konuda asıl tartıĢılan nokta maç yayınlarında hususiyet olup olmadığıdır. Futbol 

müsabakalarının herhangi bir hususiyet taĢımayacağı aĢikardır. Ayrıca genel olarak 

spor karĢılaĢmalarının sözsüz sahne eseri sayılamayacağı da kabul edilmektedir.
335

 

Peki, bu hususiyet taĢımayan, dolayısıyla eser olarak kabul edilmeyen bir olayın 

tespiti sinema eseri olabilir mi?  

 

Futbol maçı gibi spor müsabakaları gerçekten de sözsüz sahne eseri kapsamında 

mütalaa edilemezler. Buna gerekçe olarak yapılan hareketlerin tekrarlanmasının 

mümkün olmaması ve amacın bir fikir ürünü ortaya koymaktan ziyade yarıĢma 

kazanmak olduğu söylenebilir. Ancak eser niteliğinde olmayan bir olayın tespitinin 

de bir sinema eseri olabileceği tartıĢmasızdır. 

 

Bir köpeğin uyuması, bir bebeğin, ağlaması, çiçeklerin rüzgarda sallanması gibi 

birçok olayın tespiti hususiyet olduğu müddetçe sinema eseridir. Çünkü bir sinema 

eserini sinema eseri yapan “neyin” tespit edildiği değil, “nasıl” tespit edildiğidir. 

Hususiyet denen ana unsur bunu gerektirir. Nasıl ki muhteĢem bir tiyatro gösterisinin 

sabit bir kamerayla kaydedilmesi halinde yapılan tespit sinema eseri olarak mütalaa 

edilemeyebiliyorsa, son derece sırdan bir olayın sinema tekniklerine uygun ve 

yaratıcı bir fikirle tespiti halinde de ortaya bir sinema eseri çıkacağından Ģüphe 

yoktur. 

 

                                                 
335

 Erel, a.g.e., s.42. 
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Bu sebeple doktrinde hakim olan kesin görüĢe katılmak mümkün değildir. “Futbol 

müsabakalarının tespiti sinema eseri sayılamaz” gibi bir kesin yargı zaten baĢka fikir 

eserlerinin ruhuna aykırıdır. Farklı bir bakıĢ açısı ve yaratıcı bir yaklaĢımla 

yeryüzündeki her Ģey bir eser haline gelebilir. Farklı çekim teknikleri, farklı planlar 

ve bu planların özel bir Ģekilde montajı ile ortaya çıkan maç yayınları hiç Ģüphesiz 

sinema eseri olarak kabul edilmelidir.
336

 Bahsedilen farklı ve özel yaklaĢım yani 

hususiyetin yokluğu halinde zaten FSEK m.1 gereği o tespit eser olarak kabul 

edilemeyeceğinden sinema eserlerini bu Ģekilde kategorize etmek doğru bir yaklaĢım 

değildir. 

 

Bu sebeple genel ve kati bir yaklaĢımla tüm maç yayınları sinema eseri kapsamı 

dıĢındadır Ģeklinde bir ön kabul kanaatimce yerinde olmayacaktır. Gerçekten özel bir 

takım yöntemlerle yönetmenin yayına hususiyet katması pek tabii mümkün olabilir. 

Bu sebeple eser olarak korunması talep edilen olası bir futbol ya da herhangi bir spor 

müsabakası yayını olması durumunda somut olayın incelenmesi gerektiği 

kanaatindeyim.  

 

Ancak hiçbir Ģekilde hususiyet taĢımayan ve eser olarak kabul edilmesi mümkün 

olmayan müsabakaların çoğunlukta olduğu da gerçektir. Bu gibi yayınlar FSEK 

m.80/C-1 uyarınca komĢu haklar kapsamında koruma altında olmaya devam 

ederler.
337

 Bu madde uyarınca: “Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri 

yayınlar üzerinde; Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş 

zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile 

dağıtımına izin verme veya yasaklama” hakkını haizdirler. Bu madde hükmü gereği 

yayın hakkına sahip olan kuruluĢ izni olmaksızın görüntüleri kullanan baĢka 

kuruluĢlara karĢı anılan madde gereğince hak sahipliği ileri sürebilecektir. Bu madde 

gereği anılan yayınlar, eser olsun olmasın FSEK’in komĢu hak sahiplerine bahĢettiği 

korumayı haizdirler.  Ayrıca Ģartları uygunsa TTK’nın haksız rekabet hükümlerine 

göre de koruma sağlanabilecektir. 

 

                                                 
336

 Benzer yönde bir görüĢ için bkz: Arkan, a.g.e., s.25 ve s.204 ; Akkayan Yıldırım, a.g.m., s.11. 
337

 Konuyla ilgili oldukça ayrıntılı bir çalıĢma için Bkz: Arkan, a.g.e., s.167 vd. 
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3) Klipler (Müzik Videoları) 

 

Günümüzde müzik endüstrisi sinema gibi oldukça ilgi çeken ve maddi değeri yüksek 

bir alandır. Müzik eserlerinin dönem dönem plak, kaset, cd, mp3 formatlarında 

pazarlanmasının yanı sıra bugün birçok ünlü sanatçının marka değerini haiz 

oldukları da ortadadır. Müzik endüstrisinin bu önlenemez yükseliĢi geliĢen 

teknolojinin de imkanlarından faydalanmak sureti ile dinleyicilere farklı Ģekillerde 

ulaĢma ihtiyacını doğurmuĢtur. Bundan 30 sene öncesine kadar müziği icra eden bir 

sanatçının dinleyiciler ile bir araya gelebileceği tek mecra canlı konserler iken bugün 

bu imkanlar çeĢitlenerek artmıĢtır. ĠĢte müzik eserlerini icra eden sanatçıların 

dinleyici karĢısına çıktıkları en yaygın alan klipler diğer bir deyimle müzik videoları 

yahut müzik klipleridir.
 338

 

   

Klipler sözsüz veya sözlü müzik eserlerinin, televizyon, sinema veya internet 

üzerinden görsel olarak izlenebilmesi için hazırlanan ve çoğunlukla icra eden 

sanatçının görüntüleri eĢliğinde çekilen görsel-iĢitsel nitelikteki yaratımlardır. Bu 

klipler sayesinde dinleyici sadece müzik dinlemekle yetinmemekte müziği icra eden 

kiĢiyi çoğu zaman müziğin ruhuna uygun sahne Ģovları yahut müzik akıĢına uygun 

görüntülerle “izleme” imkanı da elde etmektedir. Ġcracı sanatçılar ise bilinirliklerini 

arttırmaktadırlar. Bu sebeple özellikle 70’li yıllar sonrasında klipler ortaya çıkmıĢ ve 

büyük bir hızla tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır. ABD’de yayın yapan MTV adlı 

televizyon kanalının baĢı çektiği sırf müzik klibi yayını yapan kanallar arka arkaya 

yayına girmiĢ ve gerek dünyada gerekse ülkemizde bu alanda geniĢ bir pazar 

açılmıĢtır. Bu sebeple kliplerin hukuki niteliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Haiz oldukları hareketli görüntüler sebebiyle bu yaratımları, çalıĢmamız konusunu 

oluĢturan sinema eserleri baĢlığı altında incelemek daha doğru olacaktır. 

 

FSEK anlamında incelediğimizde kliplerin birbiriyle iliĢkili hareketli görüntüleri 

haiz, tespit edilmiĢ/edilmeye müsait yaratımlar olduğu Ģüphesizdir. Bu videolarda da 

                                                 
338

 Kimi zaman Video klip Ģeklinde de ifade edilen müzik videoları Türk Dil Kurumu Sözlüklerine 

“Klip” Ģeklinde girmiĢ bulunduğu için çalıĢmamızın bu bölümünde klip terimi kullanılacaktır. 
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çoğu zaman sinema filmlerinde olduğu gibi bir hikaye, yönetmen ve icracı sanatçılar 

mevcuttur. Günümüzde animasyon tekniği ile oluĢturulmuĢ birçok klip de 

mevcuttur. Diğer tüm yaratımlarda olduğu gibi kliplerde de esas olarak aranması 

gereken unsur hususiyettir. Her müzik videosunun hususiyet taĢımayabileceği 

mümkünse de günümüzde birçok klip adeta sinema filmi kalitesinde hazırlandığı 

için eskiden olduğu gibi sanatçının sabit halde Ģarkı söylediği tek planla çekilmiĢ  

kliplere pek rastlanmamaktadır.
339

 Bu sebeple genel olarak çekilen kliplerde 

hususiyet unsurunun da çoğu zaman bulunduğu kabul edilmelidir. Ancak Türk 

doktrinin de kliplerin sinema eseri sayılıp sayılamayacağı hususunda tam bir görüĢ 

birliği mevcut değildir.  

 

Tekinalp, klibi müziğe eĢlik eden görüntülerden ibaret kabul ederek sinema eseri 

olarak değil müzik eseri olarak kabul edilmesi gerektiğini zira kliplerdeki 

hareketlerin çoğu zaman müziğe uygun ayarlandığını bu sebeple müzik olmaksızın 

bu hareketlerin de bir anlam ifade etmeyeceğini öne sürmekte ancak çok istisnai 

kliplerin sinema eseri olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir.
340

 Ateş, benzer bir 

yaklaĢımla klipleri besteye eklenen görsel unsurlar olarak tanımlamıĢ ve bir  klibin 

müzik eserinden bağımsız olarak bir anlam taĢıması durumunda sinema eseri olarak 

kabul edilebileceğini belirtmiĢtir.
341

 Üstün de, kliplerin müzik eserlerinden yola 

çıkarak hazırlandığı için iĢlenme eser niteliğinde olması gerektiğini savunmuĢ, bazı 

durumlarda sinema eseri olarak kabul edilseler dahi sinema eserleri de halihazırda 

iĢlenme eser olduğu için kliplerin her halükarda iĢlenme eser sayılması gerekeceğini 

belirtmiĢtir.
342

 Benzer bir tartıĢma Amerikan hukukunda da ortaya çıkmıĢ ancak 

sonucunda kliplerin müzik kaydı değil görsel-iĢitsel eser olduğuna kanaat 

getirilmiĢtir.
343

 Kanaatimce de hareketli görüntülerden oluĢan bir yaratımı sırf 

müziğe eĢlik ettiği için musiki eseri grubuna sokmak kesinlikle mümkün 

                                                 
339

 Bu Ģekildeki kliplerde dahi hususiyet bulunması olasıdır. Örneğin Candan Erçetin’in 

“Parçalandım” adlı Ģarkısının klibinde sanatçı hiç yerinden kalkmadan üstelik kamera açısı dahi 

değiĢtirilmeden tüm çekim tamamlanmıĢtır. Ancak yönetmenin gerek ıĢık kullanımı gerekse de 

Ģarkının ritmine uygun olarak ayarladığı kamera hareketleri ile sinema sanatına özgü teknikleri 

kullandığı yadsınamaz.   
340

 Tekinalp, a.g.e., s.116. 
341

 AteĢ, a.g.e.,  s.212. 
342

 Üstün, ĠĢlenme Eser, s.110. 
343

 Salokannel, a.g.e.,  s.314. 
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görünmediği gibi müzik eserine eĢlik ettiği gerekçesiyle sinema eseri olarak kabul 

etmemek de mümkün değildir.  

 

Erel ise, kliplere fikri katkıda bulunan kiĢilerin sinema eseri yaratma iradesi ile değil 

bir müzik eserinin tanıtımı iradesi ile yola çıktıklarından bahisle bu iradenin hilafına 

ortaya çıkmıĢ bir eseri sinema eseri olarak yorumlamanın mümkün olmadığının 

altını çizmektedir. Yazara göre klip, bağımsız bir sinema eseri meydana getirmek 

için değil asıl eser olan besteye bu amaçla katkıda bulunmak üzere 

hazırlanmaktadır.
344

 Kanaatimce, yaratıcılarının iradesinden yola çıkarak bir eserin 

niteliğine karar vermek pek doğru bir tutum olmayacaktır zira bu kabulden yola 

çıkıldığında tesadüf eseri kayda alınmıĢ birçok görüntünün de sinema eseri 

sayılamayacağı ön kabulünden hareket etmek gerekir. Örneğin, bir doğum günü 

kutlaması kaydedilirken tesadüfen kaydedilen ve haber değeri taĢıyan bir olay bu 

durumda sinema eseri olarak kabul edilemeyecek midir? Ayrıca akıl sağlığı yerinde 

olmayan insanların da eser meydana getirebileceği ve bu eserlerin eser sahibi 

olabilecekleri doktrinde kabul gören bir gerçektir. Ancak bu kiĢilerin çoğu zaman 

iradeleri sakat olacağından yarattıkları yapıtlar eser sayılmayacak mıdır?  

Kanaatimce bir eserin nitelendirilmesinde onu yaratanın iradesinin esas alınması 

hatalı sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple sinema eseri meydana getirme iradesi 

olmadığı gerekçesiyle klipleri sinema eseri kabul etmeyen bu görüĢe katılmak 

mümkün değildir.
345

   

 

Doktrinde ayrıca müzik kliplerinin musiki eserlerinin iĢlenmesiyle ortaya çıkmıĢ 

bulunan bir tür iĢlenme eser olduğu görüĢü de mevcuttur.
346

  Burada da esas 

alınması gereken unsur hususiyettir. Bir klip hususiyeti haizse artık bir iĢlenme 

eserden değil sinema eserinden bahsetmek yerinde olacaktır. Klip hususiyet 

taĢımıyorsa FSEK m.6 gereği iĢlenme eser olarak da korunamayacağından bu görüĢe 

katılmak da pek mümkün görünmemektedir.  

 

                                                 
344

 Erel, ġafak N., “Fikri Hukuk Açısından Müzik Klipleri”, FMR, 2006/1, s.55. (Müzik Klipleri) 
345

 Benzer yönde bir görüĢ için Bkz: Tosun, a.g.e.,  s.207. 
346

 Bkz: Üstün, a.g.e., s.110, Erel, Müzik Klipleri, s.59. 
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YurtdıĢındaki örneklerde de klipler görsel-iĢitsel eser olarak koruma görüyor olsalar 

dahi
347

 bunlardan ziyade klipte yer alan musiki eserinin korunması ön planda 

tutulmaktadır. Kanaatimce bu durumun sebebi günümüz müzik endüstrisinin sinema 

endüstrisinden daha güçlü bir koruma Ģemsiyesi altında tutulmasıdır. Ayrıca klipleri 

hazırlayan ve eser sahibi konumunda olması gereken yönetmen, senarist, animatör 

gibi kiĢiler çoğu zaman sözleĢme ile çalıĢıp tüm haklarını yapımcı Ģirketlere 

devrettiklerinden video kliplerin sinema eseri olarak korunması hususunda öne 

çıkmamaktadırlar. Örneğin en büyük video paylaĢım sitelerinden biri olan 

Youtube’da telif izni alınmamıĢ bir takım Ģarkıların kliplerinin sessiz olarak 

yayınlanmaya devam ettiği görünmektedir. Yani bir klip musiki eseri sahiplerinin 

baskısı sonucu müziği tamamen kesilerek ancak görüntüleri korunarak 

yayınlanmaya devam etmektedir. Bu son derece mantıksız tutum kliplerin bağımsız 

birer sinema eserinden ziyade Ģarkıya ait bir parça olarak görünmesinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

Kanaatimce, günümüzde hazırlanan kliplerin hemen tamamı sinema eseri 

statüsündedir. Bu kliplerin çoğunda büyük bir fikri ve teknik çaba üstelik tıpkı 

sinema filmlerinde olduğu gibi oldukça kalabalık bir set grubu göze çarpmaktadır. 

Ayrıca diyalog olmasa da senaryosu ve yönetmeni olduğu, sinemaya özgü teknikler 

kullanılarak vücuda getirildiği de tartıĢmasızdır. Bu sebeple kliplerin esas itibariyle 

sinema eseri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, istisnai olarak hususiyet 

taĢımamaları halinde ise bu kapsam dıĢında değerlendirilecekleri kabul edilmelidir.   

 

 4) Çoklu Ortam (Multimedya) Eserleri 

 

Teknolojik geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan ve önceden öngörülmesi mümkün 

olmayan bir takım yaratımlar yüzyıllardır hukuk düzenlerini de etkilemiĢ ve bu 

düzenlemelerin birçoğunu yetersiz hale getirmiĢtir. Nasıl ki 20. yy.ın baĢında henüz 

Ģiirlerin yahut bestelerin dahi hukuki niteliği tartıĢmalıyken projektör ve kamera gibi 

bir takım yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı sinema eserleri tartıĢmalara neden 

                                                 
347

 Salokannel, a.g.e.,  s.314. 
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olmuĢ ve hukuk yeni geliĢmelere ayak uydurmakta zorlanmıĢ ise bugün aynı durum 

çoklu ortam yaratımları
348

 için söz konusu durumdadır. Bu sebeple çalıĢmamızın bu 

kısmında henüz uluslararası hukukta da hukuki nitelikleri netlik kazanmamıĢ olan 

bilgisayar oyunu, internet sitesi, hareketli görüntülerle tanıtım, öğretim, eğlence 

yahut baĢka amaçlarla hazırlanmıĢ CD-Romlar, FSEK ve sinema eserleri 

kapsamında incelenecektir.
349

   

 

Çoklu Ortam terim olarak bilgisayarda metin, grafik, ses, canlandırma öğelerini 

birleĢtirerek sunan ortam, multimedya anlamına gelmektedir.
350

 Çoklu ortam eserleri 

ise doktrinde Multimedya Eserler
351

 yahut Çoklu Ortamlı İleti
352

 Ģeklinde ifade 

edilmektedir. 

 

Çoklu ortam eserleri bilgisayar ortamında hazırlanan, metin, görüntü, grafik, 

animasyon gibi farklı unsurların hepsini yahut bazılarını bünyesinde barındıran sesli 

veya sessiz yaratımlardır.
353

 Bu tip yaratımlar esasen tamamen bilgisayar ortamında 

bir dizi 0 ve 1 rakamından oluĢan kodlarla hazırlanmaktadırlar. Bu farklı görsel 

gerçekliğe sahip bir takım unsurların basitçe ifade etmek gerekirse bilgisayar diliyle 

yazılmasıdır.  GeliĢen teknoloji ile beraber günümüzde oldukça yaratıcı çoklu ortam 

eserleri ile karĢılaĢmak mümkündür. Özellikle oldukça büyük bir pazara ve hayran 

kitlesine sahip bilgisayar oyunları çok büyük maddi değere haiz olmaları ve ciddi bir 

fikri emek gerektirdikleri için ayrıca önem taĢımaktadırlar. Bu bakımdan bilgisayar 

oyunları ve bunlara benzer çoklu ortam yaratımlarının hukuki niteliklerinin 

belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.  

 

                                                 
348

 FSEK’te böyle gibi bir eser tipi bulunmamasına rağmen, gerek ulusal gerekse uluslararası 

doktrinde kullanıla gelen ve artık ne yazık ki dilimize de yerleĢmiĢ bulunan Multimedya’nın 

TürkçeleĢtirilmiĢ hali olarak Çoklu Ortam Eserleri terimi kullanılmıĢtır. Ayrıca doktrinde birçok yazar 

muhtemelen Windows Office’in yazım kontrolü hatası yüzünden “Mültimedya” ifadesini 

kullanmaktadır ancak anılan yabancı kökenli sözlük Türk Dil Kurumu Sözlükleri ve imla 

kılavuzlarında Multimedya Ģeklinde geçmektedir.  
349

 ÇalıĢmamızın kapsamını aĢacağı için yapılacak inceleme bu tür yaratımların hukuki niteliğinin ne 

olduğuna dair değil, bunların sinema eseri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair 

olacaktır. 
350

(Çevrimiçi)  http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx? =multimedya , 20.02.2010. 
351

 Tosun, a.g.e., s.230. 
352

 Tekinalp, a.g.e.,  s.121. 
353

 (Çevrimiçi) http://www.copyright.gov/circs/circ55.pdf , 27.02.2010. 

http://www.copyright.gov/circs/circ55.pdf
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Çoklu ortam yaratımları birçok farklı unsurların birleĢiminden meydana 

gelmektedir. Bu farklı elemanların FSEK kapsamında farklı eser türleri altında 

korunması pek tabii mümkündür. Ancak bu bölümde bu elementlerin ayrı ayrı nasıl 

korunacağı değil, sinema eserlerinde olduğu gibi, farklı unsurlardan meydana gelen 

bütün ele alınacaktır. Doktrinde de çoklu ortam eserlerinin bir bütün olarak 

nitelendirilmesi gerektiği görüĢü hakimdir.
354

  

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Çoklu Ortam Eserleri FSEK’te müstakil bir eser tipi 

olarak yer almadığı gibi hiçbir baĢlık altında örnekseme yoluyla dahi söz 

edilmemiĢtir. Ayrıca doktrinde de bu tür yaratımların yeni bir eser türü olarak kabul 

edilmemesi gerektiği savunulmaktadır.
355

 Peki, gerekli Ģartları sağlamaları 

durumunda Çoklu Ortam Yaratımlarının FSEK kapsamında sinema eseri olarak 

korunabilmeleri mümkün müdür? 

 

Bilgisayar oyunları baĢta olmak üzere Çoklu Ortam Yaratımları tespit 

edilme/edilebilir olma Ģartını karĢılamaktadırlar. Ayrıca incelememizin kapsamına 

giren yaratımların hareketli görüntü dizisi taĢıyanlar olduğu da muhakkaktır. Ancak 

burada bahsi geçen hareketli görüntü dizisi birebir sinema filmlerindeki görüntülerle 

karĢılaĢtırılmamalıdır zira bu görüntüler yaratımın doğası gereği bir sinema 

filmindeki kadar detaylı yahut çeĢitli olmayabilirler. Ancak çoklu ortam eserlerinin 

baĢında gelen bilgisayar oyunlarının kimi türlerinin en az animasyon filmlerindeki 

kadar görsel zenginlik taĢıdığı da bilinmektedir.
356

 Bazı internet sitelerinde de gerek 

animasyon tekniği, gerek kaydedilmiĢ görüntüler kullanılarak bilgisayar 

oyunlarındaki kadar olmasa da hareketli görüntüler kullanılmaktadır. Eğitici 

amaçlarla ya da tanıtım amaçlı CD Romların birçoğunda da hareketli görüntüler 

kullanılarak açıklamalar yapılmakta, örneğin bir yörenin 360 derece görüntüleri 

                                                 
354

 Tosun, a.g.e., s.230, Aksu, Mustafa, Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda 

Korunması, Beta Yayınları, 2006. s.130. 
355

 Tekinalp, a.g.e., s.123, Suluk/Orhan, a.g.e., s.31. 
356

 World of Warcraft, Tomb Rider: Lara Croft gibi bilgisayar oyunları hikayeleri, hikayeyi 

tamamlayan ön gösterimleri ve genel dizaynlarıyla oyuncuların da içinde olduğu sinema filmi 

havasında ilerlemektedirler. Ayrıca bu tür oyunlar gördükleri yoğun ilgi sonucu çoğu zaman sinema 

filmi haline de getirilmektedirler. Tomb Rider ve Prince of Percia bu konudaki en yakın zamanlı 

örneklerdir. 
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eĢliğinde tanıtımı yapılmaktadır. Bu tür örneklerde olduğu gibi çoklu ortam 

yaratımlarının hareketli görüntü dizisini haiz olması sık rastlanan bir durumdur. 

 

Çoklu ortam yaratımları incelenirken değinilmesi gereken diğer bir husus ise bu tür 

yaratımların interaktif
357

 yapısıdır. EtkileĢimli olarak TürkçeleĢtirebileceğimiz bu 

yapı kullanıcılara içeriğe müdahale ederek kendi tercihleri doğrultusunda devam 

etme imkanı tanımaktadır. Televizyon formatları içinde kullanılan bu terim 

izleyicilerin/oyuncuların da genel kurallar çerçevesinde esere dahil olmasını 

sağlamaktadır. Ġnternet sitelerinin yapıları itibariyle malzemeleri daha az hareketli 

durumdadır.
358

 CD Romlarda da kullanıcı tercihleriyle farklı menülere 

yönlendirilmeler mümkün olsa da içerik aynı kalmaktadır. Kısacası CD Rom veya 

internet sitelerinde pek sık karĢılaĢılmayan interaktiflik özellikle bilgisayar oyunları 

için ayrıca önem arz etmektedir. Bu interaktif özellik özellikle hususiyet bakımından 

önemlidir. BaĢka bir ifade ile kullanıcıların aktif müdahale imkanlarının olması bu 

yaratımların hususiyetini etkileyecek bir unsur olarak değerlendirile bilir mi?
359

  

 

Kanaatimce, bir bilgisayar oyununun gidiĢatı oyuncunun tercihleri, yetenekleri ve 

hatta Ģansı sonucu değiĢiklik gösteriyor olsa da bu durumun yaratımın hususiyetini 

etkilemesi mümkün değildir zira oyuncu her ne tercih yaparsa yapsın bunun 

sonucunda alacağı tepki zaten oyunun yaratıcısı tarafından düĢünülmüĢ ve 

uygulamaya geçirilmiĢ bir tepki olacaktır. Yani oynayan kiĢinin izleyeceği tüm 

yollar önceden yaratıcı tarafından çizilmiĢ olan yollardır.
360

  

 

Sinema eseri olup olamayacakları tartıĢılan çoklu ortam yaratımlarında hususiyetin 

belirlenmesi Ģüphesiz en önemli unsurdur. Zira hususiyet yoksa FSEK anlamında bir 

eserden söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda daha önce de belirttiğimiz gibi 

bir yönetmenin varlığı hareketli görüntülerin hususiyet taĢıması ve sinema eseri 

olarak korunması için elzem olduğundan çoklu ortam yaratımlarında geleneksel 

anlamıyla olmasa da bir yönetmenin olup olmadığı da incelenmelidir. CD Rom 
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yahut internet sitesini tasarlayan kiĢiler, ya da bir bilgisayar oyununu yaratan ekip 

belli bir yönetim altında iĢlerini icra etmektedirler. Örneğin, bir internet sitesindeki 

hareketli görüntüyü hazırlayan animatör ya da görüntünün nerede ya da ne Ģekilde 

kullanılacağına karar veren kiĢinin yönetmen olarak tanımlanması mümkündür. 

Aynı husus bilgisayar oyunların daha da öne çıkmaktadır. Oyundaki karakterlerin 

oynayana ne Ģekilde, hangi açıdan görüneceği, oyunun ambiyansı, hikayesine göre 

karakterlerin özellikleri ve gidiĢat yine yönetmen olarak adlandırabileceğimiz kiĢi ya 

da kiĢilerce belirlenmektedir. Bu bakımdan hareketli görüntülere hususiyetini katan 

bir “insan”ın varlığı kabul edilmelidir. Genel olarak, çoklu ortam eserlerinde eseri 

yaratan fiziki kiĢileri eser sahibi olarak kabul etmek gerekir.
361

 

 

Ayrıca tüm yaratımın belli bir hikayesi yahut amacı olduğu ve bu sebeple hareketli 

görüntülerin belli bir öykü üzerinden aktarıldığı da göz önünde bulundurularak geniĢ 

bir yorumla bu tip yaratımların senaryoyu da haiz olduğu doktrinde belirtilmiĢtir.
362

  

 

Kanaatimce, yapısı itibariyle sinema eserlerine en yakın duran çoklu ortam yaratımı 

türü bilgisayar oyunlarıdır. Gerek taĢıdığı animasyon öğelerinin ve hikayelerinin 

zenginliği, gerekse müzik kullanımı nedeniyle bu tip oyunlar sinema filmlerine daha 

yakın bir görünüm arz etmektedirler. Suluk/Orhan bu oyunları video oyunları 

Ģeklinde tanımlanmıĢ ve bilgisayar programı kapsamında koruma görmeleri 

gerektiği öne sürülmüĢtür.
363

  Tekinalp, daha geniĢ bir yaklaĢımla gerekli özellikleri 

haiz olması durumunda bu oyunların sinema eseri olarak korunabileceğini 

belirtmektedir.
364

 Tosun ise, her bir çoklu ortam yaratımının somut olayda ayrı ayrı 

incelenmesi gerektiği kanaatindedir.
 365

 Yazarın ayrı ayrı incelemekteki kastı eserin 

parçalara ayrılarak incelenmesi değil her bir somut olayın, arz ettiği özelliklerine 

göre incelenip karara bağlanmasıdır. 
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KarĢılaĢtırmalı hukukta da Çoklu Ortam Yaratımları için kesin bir sınıflandırma 

yapılabilmiĢ değildir. Fransız kanunlarında bu tür yaratımlar için herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. BaĢta Fransız doktrinindeki hakim görüĢ bunların görsel-

iĢitsel eserler kapsamında korunması yolundadır.
366

 Ancak yüksek mahkeme 

kararlarının da etkisi ile bu noktada bu tip eserlerin ortak eser mi yoksa elbirliği 

yoluyla oluĢturulmuĢ eser mi olduğu konusunda tartıĢmalar yaĢanmıĢ ve ortak eser 

oldukları görüĢü benimsenmiĢ, bu sebeple de elbirliği eser olarak mütalaa edilen 

görsel-iĢitsel yaratımlar içinde kabul edilemeyecekleri görüĢü ağır basmaya 

baĢlamıĢtır.
367

 Amerikan Hukukunda ise çoklu ortam yaratımlarının hukuki 

durumları baĢta tartıĢmaya neden olmuĢ olsalar da bugün görsel iĢitsel eser olarak 

kabul edilebilmektedirler.
368

  Amerikan Hukuku uyarınca çoklu ortam eserleri iki ya 

da daha fazla eser kategorisini bünyelerinde bulundurabilirler. Örneği bir yaratım 

içinde hem musiki eseri, hem ilim edebiyat eseri hem de “motion pictures” denilen 

hareketli görüntüler yer alabilir. Ancak bir çoklu ortam eseri bunların birleĢiminden 

meydana geliyorsa artık ortada bir bütün olarak görsel-iĢitsel eser olduğu kabul 

edilmektedir. Bilgisayar Oyunları da çoğu zaman bu baĢlık altında 

değerlendirilmektedir.
369

  

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Ģu anki haliyle çoklu ortam eserleri diye ayrıca bir 

eser türüne gereksinim bulunmamaktadır. Çoklu Ortam eserleri zaten esas olarak bir 

veya birden çok yaratımın bir araya gelmesiyle oluĢmaktadırlar. Bu sebeple bu 

yaratımların her biri girdikleri eser türünde ayrı ayrı korunabileceklerdir. Bütünü 

oluĢturan unsurların sinema eserlerinde olduğu gibi ayrılması mümkün olmadığı 

hallerde ise hareketli görüntülerin ve hususiyetin var olduğu durumlarda ortaya 

sinema eseri olarak korunması gereken bir yaratım çıktığını kabul etmek gerekir. 

Bugün örneğin bir bilgisayar oyunu; senaryosu, özgün müziği, animasyon kalitesi, 

karakterleri ve hikayesi ile sinema filmlerine çok yaklaĢmaktadır.  Sırf geleneksel 

anlamda alıĢık olunmayan bir tür olduğu için bu tür yaratımları fikri mülkiyet 

korumasından yoksun bırakmak fikir hukukunun genel ruhu ile bağdaĢmayacaktır. 
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 Bu konuda ayrıntılı bir açıklama için Bkz: Tosun, a.g.e., s.231-239. 
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Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi oyuncuların müdahalesi ile hikayenin 

farklılaĢıyor olması oyunun hususiyetini etkilememektedir. Zira oyuncular ne kadar 

katkıda bulunurlarsa bulunsunlar sonuç olarak baĢarı ya da baĢarısızlık halinde 

ulaĢılacak olan nokta aynıdır ve bu noktayı yaratan kiĢi de bilgisayar oyununu 

yaratan kiĢidir. Bu sebeple bilgisayar oyunlarını “bilgisayar programı” yahut veri 

tabanından ziyade gerekli özellikleri haiz oldukları müddetçe sinema eseri olarak 

korumak gerektiği kanaatindeyim.  

 

Ġnternet siteleri için ise durum daha farklıdır. Zira amacına ve konusuna göre 

internet siteleri farklılık göstermekte, genel olarak da görsel malzeme kullanımı 

bilgisayar oyunlarına nazaran daha aza indirgenmektedir. Bu sebeple Tosun’un da 

yerinde olarak belirttiği
370

 gibi internet sitelerini tek bir baĢlık altında 

değerlendirmek oldukça zordur.  

 

Teknolojik geliĢmeler bağlı olarak bugün öngörmemizin dahi mümkün olmadığı bir 

çok eser tipi ile gelecekte karĢılaĢmamız kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple yeni bir 

fikri yaratımı mevcut hukuka göre sınıflandırmaya çalıĢırken eseri ortaya çıkaran 

teknolojiyi değil eserin özünü dikkate almak gerekir. Yukarıda da açıklamaya 

çalıĢtığım üzere, kanaatimce çoklu ortam eserlerinden gerekli unsurları haiz 

olanların sinema eseri olarak kabul edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak 

önemle belirtmek gerekir ki bu tip yaratımların çeĢitliliği nedeni ile kesin bir ifade 

kullanılarak “Bütün bilgisayar oyunları sinema eseridir” yahut “Hareketli görüntüsü 

olan tüm internet siteleri sinema eseri olarak korunurlar.” gibi kesin bir kanıya 

varmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tip yaratımların FSEK kapsamında sinema 

eseri olarak korunup korunmayacağı somut olayda araĢtırılmalıdır. Ancak bilgisayar 

oyunlarının diğer çoklu ortam eserlerinden farklı olarak sinema eserlerine bir adım 

daha fazla yaklaĢtığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SĠNEMA ESERLERĠNDE ESER SAHĠPLĠĞĠ 

 

I. Genel Olarak Eser Sahipliği Kavramı 

 
Bir eserin yaratılması maddi bir fiildir.

371
 Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz, 

eserin sahibinin hususiyetini taĢıması Ģartının genel ve doğal bir sonucu olarak ise 

eserin sahibi onu meydana getirendir. Bu hüküm evrensel bir nitelik taĢımakta olup 

kaynağını doğal hukukta bulur.
372

 

 

Türk fikri mülkiyet hukukunda da bu kural esas alınmıĢ ve bu yönde düzenlemelere 

gidilmiĢtir. Kanunun 1/b maddesinde yer verilen : “Eser sahibi, eseri meydana 

getiren kişidir.” hükmü bunun en açık göstergesidir.  Eser kavramını incelerken 

bahsedildiği üzere her türlü fikir ürünü değil sadece “sahibinin” hususiyetini 

taĢıyanlar eser kabul edileceğinden, eserin sahibi de eseri yaratan, yani ona 

hususiyetini katan gerçek kiĢi olacaktır.  

 

Bir eser meydana getiren kiĢi sadece bu yaratma olgusu ile eser sahipliği denen 

hukuki statüyü kazanmıĢ olur. Yani eser sahipliği eserin yaratılması ile birlikte ipso 

iure
373

 doğmaktadır.
374

 Herhangi bir sicile kaydedilmesine, patent haklarında olduğu 

gibi herhangi bir makama sunulmasına, lisans alınmasına ya da herhangi bir devletin 

tasarrufuna gerek yoktur.
375

 Sinema Destek Kanunu’nda bahsedilen tescil ve 

sınıflandırma iĢlemleri yada FSEK ile getirilen bandrol alma zorunluluğu sinema 

eserinin eser vasfını kazanmasına iliĢkin değillerdir. Bu hükümler sinema eserlerinin 

“gösterime” girebilmesi için getirilen kanuni zorunluluklardır. Bu Ģartlar yerine 

getirilmediği müddetçe bir sinema eserini gösterime sunmak, o eserden iktisadi getiri 

almak mümkün olmayacaktır. Ancak eser yaratıldığı an FSEK kapsamında bir eser 

olacak ve sahibinin haklarının korunması da eserin meydana geldiği anda 
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baĢlayacaktır. Eserin herhangi bir tescil iĢleminden geçmemiĢ olması ya da bandrol 

almamıĢ olması onu eser olmaktan çıkartmaz. Bu durum Fikir ve Sanat Eserlerinin 

Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’te
376

 de açıkça ortaya konulmuĢtur. 

Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca film yapımcıları hak ihdas etme amacı 

taşımaksızın hak sahiplerinin belirlenmesinde kolaylık sağlanması ve mali haklarına 

iliĢkin yararlanma yetkilerinin takibi amacıyla tescil yaptıracaklardır.  

 

Bu bağlamda, belirttiğimiz gibi, eser yaratmak maddi bir fiil olup hukuki bir iĢleme 

muhtaç değildir.
377

 Hatta bu yönde bir irade beyanı da gerekli değildir. Bu sebeple 

eser sahibinin ayırt etme gücüne sahip olması ya da reĢit olup olmaması da herhangi 

bir önem arz etmemektedir.
378

 Önemli olan fikri çaba ile ortaya bir eser koyabilmiĢ 

olmaktır. Bu Ģekilde tam ehliyetsiz ya da sınırlı ehliyetli bir kiĢinin eser yaratması 

durumunda sahip olduğu haklarını yasal temsilcisi aracılığı ile kullanacaktır.
379

 Bir 

fikir ve sanat eserinin meydana gelmesi karĢısında fikri hakların yaratan Ģahsa 

kazandıran ve Fransız ve Ġsviçre hukuklarında da benimsenmiĢ bu ilkeye “yaratma 

ilkesi” denmektedir.
380

  

 

Yaratma gerçeği ilkesi ve hususiyet unsuru uyarınca Türk Fikir Hukukunda da kabul 

edilen sisteme göre, eser sahibi olmak sadece gerçek kiĢi Ģahıslar bakımından söz 

konusu olabilecektir. Tüzel kiĢiler, organlarını oluĢturan gerçek kiĢiler olmaksızın 

eser yaratamaz ve dolayısıyla onun sahibi de olamazlar. Ancak 4110 sayılı kanunla 

yapılan değiĢiklik öncesinde bazı durumlarda teknik haller ve eserin doğumundaki 

menfaatler durumuna göre yaratıcılar dıĢındaki Ģahısların da eser sahibi olarak 

tanımlanmasına imkân verilmiĢti.
381

 Bunlar eseri bizzat yaratmamıĢ olmakla beraber 

kanunun kabul ettiği bazı karineler uyarınca eser üzerindeki manevi ve maddi hakları 

kazanıp eser sahibi sayılan Ģahıslardı.
382
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Eseri yaratan kiĢileri çalıĢtıranlar, tüzel kiĢiler, yayımcılar ve sinema eseri 

yapımcıları bu Ģekilde eser sahibi kabul edilebiliyordu.
383

 4110 sayılı Kanunla 

yapılan yerinde değiĢiklik sonrası yaratıcıları dıĢındaki Ģahısların doğrudan eser 

sahibi sayılmaları durumuna son verilmiĢ ve bu Ģahısların sadece eser üzerindeki 

mali hakları iktisap edebilecekleri hükme bağlanmıĢtır.  

 

Ateş, radyo-televizyon kuruluĢlarının eser sahibi olmalarına mani bir hüküm 

olmadığı gerekçesi ile bir TV kuruluĢunun da herhangi bir gerçek kiĢi gibi FSEK 

anlamında bir eser meydana getirebileceği görüĢündedir.
384

 Ancak bir fikri çabanın 

eser sayılabilmesi için “eser sahibinin hususiyetini taĢıması” koĢulu ile eser 

sahipliğinde “yaratma ilkesi” yukarıda açıklamıĢ olduğumuz gibi ancak gerçek 

kiĢilerin eser sahibi sayılmasını gerektirir. Bir baĢka ifadeyle, Türk Hukukunda tüzel 

kiĢilerin eser sahibi olması mümkün değildir. Bunun sonucu olarak, bir tüzel kiĢi 

adına yaratılan ya da tüzel kiĢilerin organlarının bu görevleri nedeniyle yarattıkları 

eserlerde, eser sahibi, onu yaratan kiĢi olup, tüzel kiĢi ancak eser sahipliğinden doğan 

hakları kullanma yetkisine sahip olabilir.  

 

Nitekim bu husus, m18/II son cümlede; “Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu 

kural uygulanır.” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Tüzel kiĢilerin uzuvları hakkında da 

uygulanan kural, bundan bir önceki cümlede, eser sahibinin eseri yaratan kiĢi 

olduğuna, onu çalıĢtıran ya da sipariĢ verenin ise ancak eser sahipliğinden doğan 

hakları kullanabileceğine iliĢkindir. Bunun sonucu olarak, tüzel kiĢilerin organlarının 

görevleri nedeniyle yarattıkları eserlerde, eser sahibi onu yaratan organ görevini 

üstlenmiĢ gerçek kiĢi ya da kiĢiler olup, tüzel kiĢi sadece yaratılan eserle ilgili hakları 

kullanma hak ve yetkisine sahiptir. Anılan tüm bu sebeplerle tüzel kiĢilerin eser 

sahibi olabileceklerine dair görüĢe katılmamaktayım. 

 

Kanunun koruma süreleriyle ilgili 27. maddesinin IV. fıkrasında yer alan“ İlk eser 

sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır” hükmünün, 
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“eser sahibinin tüzel kiĢi” de olabileceği sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise 

eser sahibinin ancak gerçek kiĢiler olabileceği gerçeği ile bağdaĢtırılmasının 

mümkün olmadığı da doktrinde belirtilmiĢtir.
385

  

 

Kanaatimce, kanunun bu hükmü 4110 sayılı kanun öncesi mevcut yasal durum 

gereğince eser sahipliğini iktisap etmiĢ tüzel kiĢilere iliĢkin olarak yorumlanmalıdır. 

Belirttiğimiz gibi 1995 gibi yeni sayılabilecek bir tarihten önce tüzel kiĢilerin eser 

sahibi olmaları mümkündü. Bu sebeple olası bir karmaĢayı önleyebilmek adına bu 

yönde bir hükmün tesis edilmesi yerindedir. Yani anılan m.27/IV hükmü yalnızca 

4110 sy. Kanun öncesi, eser sahipliği sıfatını kazanmıĢ tüzel kiĢiler için uygulama 

alanı bulacaktır. Yoksa bu hükmün tüzel kiĢilerin eser sahibi olamamaları haline bir 

istisna olabileceği görüĢüne
386

 katılmamaktayım. 

 

II. Sinema Eseri Sahipleri 

 

Sinema eserleri genellikle birden çok kiĢinin katılımıyla meydana gelen eser 

türleridir. Daha önce de belirttiğimiz gibi günümüzde özellikle sinema filmlerinde 

yüzlerce kiĢi görev almakta, bu tip eserlerin meydana getirilmesi aylar süren bir 

emek gerektirmektedir. Bu sebeple sinema eserleri üzerinde iĢbu emek sahiplerinden 

hangilerinin ne derecede hak sahibi olduklarının belirlenmesi büyük önem arz 

etmektedir.  

 

Sinema eserliği sahipliğinin belirlenmesinde farklı ülkelerde farklı yöntemler 

geliĢtirilmiĢtir. Bu Ģekilde farklı düzenlemelere gidilmiĢ olmasının sebebi, 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Bern Birliği Ülkeleri bakımından, Edebiyat ve 

Sanat Eserlerinin Korunmasına ĠliĢkin Bern SözleĢmesinin 14. maddesinin ikinci 

fıkrasıdır. Anılan bu düzenleme, “Sinema eserindeki telif hakkı sahipliği, korumanın 

talep edildiği ülke mevzuatı tarafından düzenlenir.” (m.14 mükerrer/2a) hükmünü 

getirerek sinema eseri sahipliği kavramının çerçevesini belirlemenin, birlik ülke 

mevzuatlarınca yerine getirilmesini öngörmüĢtür. Dünya Telif Hukuku AnlaĢmasının 
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1. maddesi de benzer bir düzenleme ile bu konuda düzenleme yapmayı her ülkenin iç 

mevzuatına bırakmıĢ durumdadır.
387

 

 

Bir sinema eseri çok nadir hallerde tek bir kiĢi tarafından meydana getirilir. 

Doğaçlama çekilen bir aktüalite filmi, bir doğa belgeseli ya da bir sinema örencisinin 

bitirme tezi olarak çektiği bir film tek bir kiĢi tarafından hazırlanmıĢ olabilir. 

Genelde ise bir sinema eserinin, özellikle sinema filmlerinin yapımına daha önce de 

belirttiğimiz gibi yüzlerce hatta bazen binlerce insan katılmaktadır. Bunların 

içerisinde senaryo yazarları, yönetmenler, yapımcılar, özgün müzik bestecileri, 

diyalog yazarları, oyuncular, animatörler, sesçiler, makyözler, kostümcüler, 

müzisyenler, kameramanlar, set iĢçileri, post-prodüksiyon aĢamasında görev alan 

kurgucular, seslendirme yapanlar, montajcılar ve daha birçok estetik ve teknik 

elemanlar ile diğer yardımcılar yer alır. Bu hallerde film birçok fikir ürününden 

oluĢan heterojen bir eser olarak ortaya çıkmaktadır.
388

 Bu sebeple asıl mesele bu 

kadar farklı katılımın olduğu bir yaratım sürecinde en önemli fikri katkıyı kimin 

yaptığı noktasında toplanmaktadır.
389

  

 

Bu kadar insan arasından kimin sinema eserinin sahibi bulunduğunu tespit için 

doktrinde iki yöntem geliĢtirilmiĢtir. Birincisi "olay yöntemi"dir. Bu yöntemde, tek 

tek olaylardan hareket edilir ve eser sahibi, yaratıcılık ilkesine göre belirlenir. 

Ġkincisi ise "kategori yöntemi"dir. Bu yöntemde, hukuki güven ve istikrar unsuru 

esas alınır ve sinema eserinin yaratılmasında fikri emeği geçen Ģahıslar arasından 

belirli bir kategoriye dahil insanlar (örneğin senarist, yönetmen, besteci veya film 

yapımcısı) sinema eseri sahibi olarak kabul edilir.
390

 FSEK’te ise hem biraz sonra 

değineceğimiz değiĢikliklerden önce, hem değiĢikliklerden sonra, olay yöntemini 

kabule değer görülmemiĢ, "kategori yöntemi" doğrultusunda tercih yapılmıĢtır.
391

 

 

                                                 
387

 Kınacıoğlu, a.g.m., s.215. 
388

 Ayiter, a.g.e., s.91. 
389

 Salokannel, a.g.e., s.8. 
390

 Rehbinder, M: Urheberrecht, 9 Auflage, München, 1996, s.128; (Kınacıoğlu, a.g.m., s.216’dan 

naklen.) 
391

 Kınacıoğlu, a.g.m., s.216. 
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Son değiĢikliklerden sonra FSEK, m.8/3’de Sinema Eseri Sahiplerini: “…yönetmen, 

özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. 

Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte 

sahipleri arasındadır.” olarak tanımlamaktadır. Ancak bu tanımın bugünkü halini 

alması 3 farklı aĢama ile gerçekleĢmiĢtir. Güncel durumu ve eser sahiplerini ayrı ayrı 

incelemeye geçmeden önce bu değiĢikliklere de kısaca değinmek gerekir. 

 

A- Türk Fikir Hukukunda Sinema Eseri Sahipliği 

 

1) 4110 Sayılı Kanundan Önce 

 
Türkiye’de, fikri mülkiyet hukuku alanında oldukça köklü değiĢiklikler yapan, 

07.06.1995 tarihli ve 4110 sayılı Kanun öncesinde, sinema eserini imal ettiren 

kiĢinin, sinema eserinin sahibi olduğu kabul edilmiĢ idi. 5846 sayılı kanunun ilk 

halinde, Eser Sahibi baĢlığını taĢıyan mülga 8. maddesinin 3. fıkrasında yer verilen 

bu hükme göre: “Sinema eserinin sahibi onu imal ettirendir.”  

 

Esasen eser sahibi olarak yaratıcı emek harcayanları kabul eden hukuk sistemlerinde 

dahi mali hakların yapımcıya tanındığı gerçeğinden hareketle Türk Kanun koyucu da 

“dolambaçlı yollardan” gitmek yerine iĢin tüm rizikosunu taĢıyan kiĢi olan 

yapımcıyı eser sahibi olarak kabul etmeyi uygun bulmuĢtur.
392

  

 

Anılan hükmün yaratıcılarından Hirsch, bu yönde bir kabulün filmin yapılmasına 

katılan senarist, yönetmen, müzik yapımcısı, oyuncu gibi kiĢilerin haklarını 

zedelemeyeceği savunmuĢtur. Yazar, senaryo sahibinin senaryo üzerinde ya da 

müzik yapımcısının müziği üzerindeki haklarının saklı olması ve bağımsız olarak 

korunması, oyuncuların ücret almanın yanında isimlerinin belirtilmesi hakkı gibi 

manevi haklara sahip olmalarını yeterli görmüĢtür.
393

 Bu haklar Kanunun 80. 

maddesinde:“Ticari maksatlarla imal edilen sinema eserlerinde başrol alanlar, 

senaryo sahibi, besteci, rejisör, operatör, koro veya orkestra şefi, solistler, filmi imal 

eden kimselerden filim (film) ve reklamlarda adlarının zikredilmesini isteyebilirler. 

                                                 
392

 Hirsch, Fikri Say, s.82. 
393

 Hirsch, Fikri Say,  s.82. 



 110 

Birinci fıkrada sayılan kimseler sinema eserlerinin umuma arzı veya radyo yahut 

buna benzer vasıtalarla yayımı sırasında yapılan reklam ve ilanlarda da sinema veya 

radyo işletmelerinden adlarının zikredilmesini isteyebilirler.” Ģeklinde ifade edilmiĢ 

idi.
394

    

  

 Görüldüğü gibi 4110 sayılı Kanun öncesi yapımcıya mutlak bir hak sahipliği konumu 

tanınmıĢtır. Doktrinde de bunun aksi ispat edilebilecek bir karine değil kanuni bir 

hüküm olduğu kabul edilmiĢtir. Buna göre eser sahipliği, doğrudan doğruya 

yapımcının Ģahsında doğmaktadır.
395

 

 

 Bir sinema eserinin ortaya çıkıĢında birçok kiĢinin yaratıcı katkısı olsa da, tüm bu 

faaliyetleri birleĢtirmek için oldukça yüklü bir sermaye tahsis etmiĢ olan yapımcının 

en fazla önem taĢıyan faaliyeti gerçekleĢtirdiği Ģeklindeki yorumla, kanun 

koyucunun bu düzenlemesini doktrinde uygun bulanlar olmuĢtur.
396

 Ayrıca eser 

sahipliğinin yaratıcı emek sahibi olan birden fazla kiĢiye tanınması, eserden mali 

olarak yararlanacak kiĢi olan yapımcıyı birçok kiĢinin manevi haklarını kullanmak 

sureti ile engelleyebileceği tehlikesi bulunduğundan bahisle, kanunun bu 

düzenlemesi yerinde görülmüĢtür.
397

 Doktrinde ilgili hükmün haklı bulunmasındaki 

diğer bir etken ise sinema eserlerinin yaratım sürecinde çok fazla emek sahibi 

bulunması, bu nedenle eser sahibinin emeğe göre belirlenmesinin oldukça güç 

olacağı yolundaki yorumdur. Ayiter bu hususu, eser sahipliğinin birden fazla olan 

yaratıcı emek sahiplerine tanınması durumunda her eserle tekrar baĢlayacak bir 

tartıĢma sürecinin tehlikesine dikkat çekerek vurgulamıĢtır.
398

  

 

 Sinema eserlerinin bütününe bakıldığında tüm unsurların bir araya getirilmesi, 

sermaye ve yaratıcı emek sahiplerinin organizasyonu hususlarında yapımcıların da 

hayati bir rol üstlendikleri gerçektir. Ancak yapımcılar tüm bu iĢlere giriĢmeden 

evvel mali hakları zaten bir sözleĢme ile devralarak kendi sermayelerini güvence 

                                                 
394

 Belgesay, a.g.e., s.27. 
395

 Öztrak, a.g.e.,  s.47; Arslanlı, a.g.e., s.62, Ayiter, a.g.e., s.97. 
396

 Belgesay, a.g.e., s.28. 
397

 Ayiter, a.g.e.,  s.92. 
398

 Ayiter, a.g.e.,  s.96, Benzer yönde görüĢler için ayrıca Bkz: Arslanlı, a.g.e., s.66; Erel, a.g.e., s.94. 
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altına almaktadırlar.
399

 Bu sebeple doktrinde öne sürülen iĢin rizikosunu üstelenen 

yapımcıyı koruma gayesi ile yapımcının eser sahipliğinin haklı görülmesine katılmak 

mümkün değildir. Ayrıca eser sahipliğinin belirlenmesinin pratik anlamda zorluk 

doğuracağı gerekçesi yapımcıyı eser sahibi ilan etmek, tüm Kara Avrupası 

sisteminde olduğu gibi ülkemizde de kabul edilen “eserin sahibi onu meydana 

getirendir.” ilkesi ile hiçbir Ģekilde bağdaĢmamaktadır. Bu sebeple, 1995 tarihli 

Kanun öncesi eser sahipliği sistemini çeĢitli gerekçelerle savunan görüĢe katılmak 

mümkün değildir.
400

 

 

 2) 4110 Sayılı Kanundan Sonra 

4110 sayılı Kanun FSEK’in diğer birçok hükmünde olduğu gibi sinema eseri 

sahipliğine dair 8. maddesinde de son derece radikal bir değiĢiklik yapmıĢtır. Bu 

Kanunun 4. maddesi ile FSEK m.8 Ģu Ģekilde değiĢtirilmiĢtir: 

“…Bir eserin yapımcısı veya yayımlayıcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı 

sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir. Sinematografik eserlerde; 

yönetmen, özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarı, eserin birlikte 

sahibidirler. Eserin birlikte sahipleri, mali hakları, yapacakları bir 

sözleşmeyle ve uygun bir bedel karşılığında yapımcıya devredebilirler.   

Sinematografik eserin birlikte sahipleri mali haklarını devrettikten sonra, 

aksine ya da özel bir hüküm bulunmadığı takdirde yapımcı tarafından eserin 

çoğaltımına, dağıtımına, kamuya arzına, kablolu iletimine, televizyon ya da 

başka araçlarla yayınına, alt yazı yazılmasına ya da dublajına itiraz 

edemezler. " 

 Görüldüğü üzere Kanun Koyucu AT direktifleriyle uyumlu bu değiĢiklik ile FSEK 

m.8’de altı çizilen, “Bir eserin sahibi onu meydana getirendir.” ilkesi doğrultusunda 

hareket etmiĢtir.
401

 Ancak daha önceki bölümde de belirttiğimiz gibi önceki 
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 Akkayan-Yıldırım, a.g.e., s.17. 
400

 Benzer yönde görüĢler için Bkz: Arkan, a.g.e., s.200; Akkayan-Yıldırım, a.g.m., s.17; Tosun, 

a.g.e., s.248. 
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 Arkan, a.g.e.,  s.207. 
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düzenlemeyi yerinde bulan yazarlarca bu yeni düzenleme oldukça yoğun biçimde 

eleĢtirilmiĢtir. Erel, özellikle ticari amaçla meydana getirilmiĢ sinema eserlerinde, 

eserden iktisaden yararlanan Ģahsın yapımcı olduğu ve fiilen zaten eser sahibi gibi 

olduğu gerekçesi ile Kanunun bu değiĢikliğini eleĢtirmektedir.
402

 Buna göre 

uygulamada yapımcı zaten esere çeĢitli artistik veya teknik katkılarda bulunacak 

insanlarla sözleĢmeler yapmakta ve eser sahibine tanınan hakların birçoğunu elinde 

tutmaktadır. Buna göre, eser sahipliğini aksi halde düzenlemiĢ (Yaratıcıları eser 

sahibi kabul eden) ülkelerde bile fiilen tasarruf yetkisine sahip tek kiĢi yapımcıdır. 

Bu sebeple yazar, FSEK’in 4110 sayılı değiĢiklik öncesi halinde kanun hükmü olarak 

ifade bulan bu durumun, kanun değiĢikliği ile değiĢtirilmiĢ olmasının çeĢitli hukuki 

ihtilaflara gebe ve pratik ihtiyaçlara cevap vermeyecek bir düzenleme olduğunu 

belirtmektedir.
403

 

 

 Bu kanun değiĢikliğine getirilen bir baĢka eleĢtiri ise FSEK m.8 ile m.52 arasında 

görülen çeliĢkidir. Bu çeliĢkinin gerekçesi ise FSEK m.52’ye göre mali hakların 

devrine dair sözleĢmelere konu olacak hakların ayrı ayrı gösterilmesi gerekmesine 

rağmen kanun koyucunun m.8/son ile mali hakların devrine sinema eseri üzerinde 

eser sahibi saydığı Ģahısların her türlü tasarruf imkanını ortadan kaldıracak ölçüde 

kapsamlı sonuçlar bağlamıĢ olması ve bu durumun mali haktan ziyade eser sahipliği 

statüsünün devri gibi bir sonuç doğuracağı iddiasıdır.
404

  

 

 Kanaatimce m.8’de bu denli uzun bir düzenlemeye gidilmiĢ olmasının baĢlıca sebebi 

reform olarak da adlandırılabilecek büyük bir değiĢiklik sonrası sinema filmi 

yapımcılarını huzursuz etmemektir. Kanun Koyucu yapımcının haklarını bu Ģekilde 

ayrı ayrı kanunla güvence altına alarak oluĢması muhtemel rahatsızlıkları ve 

tedirginlikleri bertaraf etmek amacı gütmektedir. Yoksa bu hükümle amaçlananın 

“eser sahibi statüsünün devri” ya da m.52’ye getirilmiĢ bir istisna olduğunu 
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 Erel, a.g.e., s.79. 
403
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404

 Erel, a.g.e., s.79. 



 113 

söylemek bizce pek mümkün görünmemektedir. Eser sahibi olarak yapımcının kabul 

edilmesine iliĢkin görüĢler film yapımcısı bölümünde ayrıca incelenecektir.
405

  

 

 3) 4630 Sayılı Kanunla Yapılan Son Düzenlemelerden Sonra Genel 

Durum 

 
2001 senesinde yürürlüğe giren 4630 sayılı kanunla eser sahipliği statüsünde köklü 

bir değiĢiklik yapılmamakla beraber önceki kanunda bulunan bir takım ifadeler 

kaldırılmıĢ bunun yanında sinema eseri sahibi olarak diyalog yazarı ve animatör 

dahil edilmiĢtir. 4630 sayılı kanun sonrası eser sahipliğine iliĢkin 8. madde metninin 

son hali Ģu Ģekildedir: 

“Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve 

diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle 

yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri 

arasındadır.” 

Görüldüğü üzere 1995 senesinden itibaren eser sahibi sıfatı yapımcıdan alınarak 

esere yaratıcı katkıda bulunan kiĢilere verilmiĢtir. Ancak bu noktada ne yazık ki 

tarihi bir hata yapılmıĢ ve maalesef bu düzenlemelerle yetinilmemiĢtir. 5846 sayılı 

Kanunda 4110 ve 4630 sayılı Kanunlarla yapılan bu değiĢikliklerle, sinema 

eserlerinde hak sahiplerinin kapsamı geniĢletilmekle birlikte, 5846 sayılı Kanuna 

eklenen Ek 2. madde ile bu geniĢletilmiĢ hak sahipliğine zaman bakımından 

sınırlama getirilmiĢtir. ġöyle ki; 5846 sayılı FSEK’e, 4110 sayılı Kanunla eklenen 

Ek m.2; “Bu Kanunun sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümleri, bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır.”  

hükmünü haizdir. 

 

Bu madde ile geniĢletilmiĢ hak sahipliğinin sadece 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra (1995) yapımına baĢlanan sinema eserleri için öngördüğü ve 

dolayısıyla bu Kanun yürürlüğe girmeden önce yapılan ya da yapılmakta olan sinema 

eserleri için geniĢletilmiĢ hak sahipliğinin geçerli olmadığı hükme bağlanmıĢtır. 

                                                 
405

 Bkz: III. Bölüm II/C: Film Yapımcılarının Hakları. 
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BaĢka bir ifadeyle, 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12.06.1995 tarihinden 

önce yapımı tamamlanmıĢ veya yapımı devam etmekte olan sinema eserlerinde hak 

sahibi, yine eskiden olduğu gibi “sadece sinema eserini imal ettiren”, yani 

yapımcıdır. 

 

Keza, 03.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı Kanunun 35. maddesiyle 

değiĢtirilen Ek 2. maddenin yeni düzenlemesinde de, “Bu Kanunun sinema eseri 

sahipliği ile ilgili hükümleri, 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 12/06/1995 

tarihinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır.” hükmüne yer 

verilerek, 4110 sayılı Kanunun yürürlük tarihine yollama yapılmak suretiyle, sinema 

eserleri bakımından 4630 sayılı Kanunla daha da geniĢletilmiĢ hak sahipliğinin de 

ancak 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12.08.1995 tarihinden sonra yapımına 

baĢlanan sinema eserleri bakımından geçerli olacağı teyit edilmiĢtir. 

 

Gelinen bu noktada değerlendirilmesi gereken husus, 4110 ve 4630 sayılı Kanunlarla 

geniĢletilen sinema eserlerinde hak sahipliğinin, neden bütün sinema eserleri için 

değil de, 12.6.1995 tarihinden itibaren yapımına baĢlanan sinema eserleri için geçerli 

olduğudur. Diğer bir ifadeyle, neden 12.06.1995 tarihinden önce yapılmıĢ veya bu 

tarihte henüz yapılmakta olan sinema eserlerinde, yönetmen, senaryo yazarı, özgün 

müzik bestecisi gibi diğer yaratıcı emeği geçen kiĢiler hak sahipliğinden yoksun 

bırakılmıĢlardır? Bu düzenleme ile 12.06.1995 tarihinde yapımına baĢlanan sinema 

eserleri ile bu tarihten önce yapılmıĢ veya yapımına baĢlanmıĢ sinema eserleri 

arasında hak sahipliği bakımından bir eĢitsizlik yaratıldığı açıktır. Hal böyle olunca 

da acaba bu eĢitsizliğin haklı bir sebebi var mıdır sorusuna cevap aramak 

gerekmektedir. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi sinema eseri onlarca kiĢinin 

yaratıcı katkısı ile meydana gelen özgün eserlerdir ve bu eserler üzerinde 

yaratıcılarının tam ve mutlak fikri mülkiyet hakları mevcuttur. 

 

Esasen 5846 sayılı Kanunda eser sahibi olarak imal ettiren gösterilmiĢken, Avrupa 

Birliği uyum sürecinde 4110 ve 4630 sayılı kanunlarla yapılan değiĢikliklerle 

yönetmen, senaryo yazarı, özgün müzik bestecisi gibi sinema eserinin oluĢumunda 

yaratıcı katkıları bulunan kiĢilerin birlikte eser sahibi yapılmaları bu hukuki 
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gerekliliği tespit ve tescil içindir. Hukuki ve fiili durum bu kadar netken sinema eseri 

sahipliği bakımından 12.06.1995 (4110 sayılı Kanun) öncesi ve sonrası ayrımı 

yaparak, iki durum arasında bariz bir hak ve fırsat eĢitsizliğini yine kanun eliyle 

yaratmanın hiçbir makul ve haklı bir gerekçesi ne yazık ki bulunmamaktadır.  

 

Kanaatimce, kanun koyucunun baĢta T.C. Anayasası’nın eĢitlik ilkesine ve tüm 

uluslararası düzenlemelere ters düĢen böyle bir eĢitsizliğe yol açmasındaki tek neden 

iktisadi bakımdan güçlü pozisyonda olan ve lobi faaliyetleri ile kanunlaĢtırma 

evresine müdahil olan yapımcı firmaların ve televizyon kanallarının baskısıdır. Basit 

gibi görünen bir ek madde ile 1995 yılından önce yapılmıĢ yaklaĢık 6000 Türk 

filminin gerçek eser sahipleri bu Ģekilde bertaraf edilmiĢ, bu filmler televizyonlarda 

binlerce kez oynarken, her bir gösterimden yapımcılar telif ücreti, televizyon 

kanalları reklam geliri elde ederken bu gelirlerin asıl sahibi olması gereken “gerçek” 

eser sahipleri eserlerini sadece uzaktan izlemek durumunda bırakılmıĢlardır. 

 

Bu konu bekleneceği üzere Yargı’ya da intikal etmiĢtir. Ġkame edilen bir davada 

davacı, 347 adet sinema eserinin eser sahibi olduğunu, bu eserlerin 1995-2004 

tarihleri arasında davalı kanalda 1981 defa gösterildiğini ancak bu gösterimlerden 

hiçbirine iliĢkin eser sahibine telif ücreti ödenmediği belirtmiĢ, eserlere iliĢkin eser 

sahipliği durumunu gösterir SESAM
406

 onaylı belge ve Davalı Kanal’ın yayın akıĢını 

gösterir belgeler ibraz ederek telif ücretlerinin ve tazminatının ödenmesini talep 

etmiĢtir. Davalı ise, davacının eser sahibi olmadığını, 1995 öncesine ait yapımlarda 

eser sahibinin onu imal ettiği olduğunu, az önce açıkladığımız ek maddeye 

dayanarak beyan etmiĢ, bu ek maddeye göre hak sahibi konumunda bulunan ve eser 

iĢletme belgesini haiz yapımcı Ģirketlerle yaptığı lisans sözleĢmelerini delil 

göstererek davanın reddini talep etmiĢtir.
407

 

 

Görüldüğü gibi anılan davada, bir televizyon kanalı bir kiĢinin yarattığı 347 adet 

eseri tam 1981 kez yayınlamıĢ, her birinin içerisinde gösterdiği reklamlarla belki de 

milyonlarca dolar kazanmıĢtır. Bu kazanımların bir kısmı eser sahibi olarak kabul 

                                                 
406

 Sinema Eser Sahipleri Meslek Birliği. 
407

 Ġstanbul 2. FSHM 2004/587 ve 2006/101 E. Numaralı davalar. 
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edilen yapımcı Ģirkete çok büyük bir kısmı ise televizyon kanalına gitmiĢtir. Ancak 

akla, mantığa, uluslararası düzenlemelere ve vicdana uymayan bu uygulama ne yazık 

ki Türk Hukukuna uygundur. Davalı haklıdır, zira kanun bu yöndedir. Bu 

uygunsuzluğun bertaraf edilmesi amacı ile davacı tarafından ilgili hükmün 

Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürülmüĢ ve hükmün Anayasa Mahkemesi 

incelemesine sunulması talep edilmiĢ ancak bu çok yerinde talep de ne yazık ki yerel 

mahkemece reddedilmiĢtir. Bizce de söz konusu hüküm Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasına kesin olarak aykırıdır ve iptali gerekmektedir.  

Anayasa’nın 10.maddesi. “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde 

eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 

geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 

tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
 “ 

hükmünü haizdir. 

Bu maddede düzenlenen eĢitlik ilkesi özü itibariyle, “herkesin kanunlar önünde eĢit 

olduğunu ve kimseye ayırımcılık yapılamayacağını” öngörmektedir. Anayasa 

Mahkemesi değiĢik kararlarında kanun önünde eĢitlik ilkesinin amacını ortaya 

koyan, onu somutlaĢtırıp belirginleĢtiren bir içtihat oluĢturmuĢtur.
408

 Buna göre, 

kanun önünde eĢitlik ilkesinin amacı, “birbirinin aynı durumda olanlara” ayrı 

kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kiĢi ve toplulukların yaratılmasını 

engellemektedir. Aynı durumda olanlar için ayrı düzenlemeler yapılması bu maddeye 

aykırılık teşkil eder. BaĢka bir anlatımla, durumları özdeĢ olanlar arasında yasalarla 

korunan kurallarla değiĢik uygulamalar yapılamaz.  

 

Hal böyle iken, 5846 sayılı Kanunda değiĢiklik yapan yukarıda açıkladığımız 4110 

sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine konan bu hüküm Anayasanın eĢitlik ilkesine 

aykırılık teĢkil etmektedir. 

 

                                                 
408

 AYM. E.1989/14, K.1989/49. T: 09.12.1989.  

     AYM. E. 1999/39, K. 2000/23. T: 19.09.2000.  
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Kaldı ki, kural olarak kanunların geriye yürümemesi suç, ceza, vergi ve benzeri 

yükümlülükler öngören kanunlar içindir. Ayrıca sinema eserlerinde birlikte hak 

sahipleri arasına diyalog yazarı ve animatörü de katan 4630 sayılı Kanun 2001 

yılında yürürlüğe girmesine rağmen bu Kanunda, bunların 12.6.1995 tarihinden 

sonra yapımına baĢlanan sinema eserlerinde birlikte hak sahibi olabilecekleri hükmü 

konularak, diyalog yazarı ve animatörlerin hak sahipliği bakımından Kanun geriye 

yürütülmüĢtür.  

 

Bütün bu neden ve gerekçeler, 4110 sayılı Kanunun Ek 2. maddedeki düzenlemeyle 

getirilen ayırım ve eĢitsizlik için kanunun yürürlük tarihi ile bağlantılı haklı bir neden 

olmadığını açıkça göstermektedir. Ayrıca söz konusu ek maddenin Anayasa’nın 

hukuk devleti ve mülkiyet hakkı maddelerini de ihlal ettiği gerekçeleri ile iptali talep 

edilmiĢtir. 

  

Anayasa’nın 2. maddesinde, Cumhuriyetin değiĢtirilemeyen nitelikleri arasında 

hukuk devleti ilkesi de sayılmıĢtır. Hukuk devleti olma ilkesi kiĢilerin hukuka ve 

devlete olan inançları ile doğrudan ilgilidir. Anayasa Mahkemesinin hukuk devletine 

iliĢkin baĢka bir kararında “Devletin yaptığı düzenlemelerle haksız bir edimin 

sağlanması ve kişilerin haksızlığa uğratılması kabul edilemez” olduğunun altı 

çizilmiĢtir.
409

 

 

Oysa Ek 2. maddedeki haksız düzenleme ile sinema eserinin oluĢumuna yaratıcı 

katkı sağlayanlar, hak sahipliğinden mahrum kılınarak haksızlığa uğratılırken, bu 

eserlerin yapımcısına da haksız kazanç sağlama imkanı verilmiĢ olmaktadır. Üstelik 

bu 1995 öncesi ve sonrası gibi tamamen farazi bir nedene dayandırılmaktadır.  Bu 

                                                 
409

 AYM, E. 1989/11, K. 1989/49, T:12.12.1989. “Hukuk devleti, Devletin bütün faaliyetlerinde 

hukukun egemen olduğu devlettir. Bu tür Devlette de, “ Hukuk güvenliğini sağlayan bir düzenin 

kurulması asıldır… Böyle bir düzende, “Devlete güven” ilkesi vazgeçilmez temel öğelerdendir. 

Devlete güven hukuk devletinin sağlamak istediği huzurlu ve istikrarlı bir ortamın sorucu olarak 

ortaya çıkar. Yasalara gösterilen güven ve saygıdan kaynaklanan oluşumların sonuçlarını korumak 

gerekir. Toplum yaşamında, bireylerin haksızlığa uğratılmamasını ve mutluluğun amaç edinen bir 

devleti biçimleyen hukuk devleti tanımı devlete güven ilkesini de doğal olarak içerir. Devletin temel 

niteliğinin öğelerinden biri de güvenilirliğidir. Devletin yaptığı düzenlemelerle haksız bir edimin 

sağlanması ve kişilerin haksızlığa uğratılması kabul edilemez…”(Çevrimiçi) www.kazanci.com 

27.04.2009. 
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nedenle Ek 2. madde hukuk devletinin unsurlarından “ devlete güven” ve “hukuka 

güven” ilkeleriyle de çeliĢmektedir. Tüm bunarın yanında mülkiyet hakkı gerek 

AĠHS
410

 gerek Anayasa’da güvence altına alınmıĢ mutlak bir haktır. Fikri mülkiyet 

hakkı da mutlak haklarından olup, Anayasa’nın 35.maddesinde düzenlenen mülkiyet 

hakkına iliĢkin güvencelere sahiptir. Anılan maddede mülkiyet hakkının “ancak 

kamu yararı” ile sınırlanabileceği öngörülmüĢtür. Ancak söz konusu ek maddede 

böyle bir kamu yararı olmadığı gibi aksine ortada kamu yararını zedeleyici bir durum 

vardır. Davacı tarafından alınan mütalaada da aynı hususlar vurgulanmıĢ olmasına 

rağmen, ne yazık ki müspet bir sonuç alınamamıĢtır. 

 

Tüm bu sebeplerle 4110 sayılı Kanun ile getirilen ve 4630 sayılı Kanunla korunan 

Ek-2. maddenin ivedilikle iptali gerekmektedir. FSEK, koyduğu mutlak hükümlerle 

tüm eserlere koruma getirmiĢken böyle bir son dakika maddesi ile sinema eserleri 

yönünden bir istisna yapılması, sinema eserlerinin gerçek sahiplerine indirilmiĢ 

büyük bir darbedir.  

 

Sinema ve Televizyon Eser Sahipleri Birliği’nin (SETEM) yaptırdığı bir araĢtırma 

sonuçlarına göre 1995 öncesi döneme ait Türk filmleri, 2003 yılına kadar çeĢitli 

ulusal kanallarda tam 43.000 kez gösterilmiĢtir.
411

 Kanallar izlenilirliklerini arttırmıĢ, 

reklam geliri elde etmiĢ ancak o eserin sahibi olması gereken kiĢiler, üstelik büyük 

çoğunluğu yoksulluk için yaĢamlarını idame ettirirlerken, filmlerini yalnızca uzaktan 

izlemekle yetinmek durumunda bırakılmıĢlardır. Böyle bir hak ve fırsat eĢitsizliğinin 

Anayasa’mızda yer alan eĢitlik ilkesi ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaĢma imkanı 

yoktur. Bu sebeple söz konusu ek maddenin bir an önce iptal edilerek en azından 

koruma süreleri devam eden filmlerin bundan sonraki gösterimlerinde, 4630 sayılı 

Kanun ile kabul edilen eser sahiplerine ve eserde rol alan icracı sanatçılara hakları 

teslim edilmelidir. 

 

Yukarıda kısaca değindiğimiz üzere 4630 sayılı değiĢikliklerden sonra mevzuatımız 

bugünkü halini almıĢtır. Bundan sonraki bölümlerde kanunun son hali esas alınarak 
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 Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi. 
411
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sırasıyla sinema eseri sahipleri birliği, bu birliğe uygulanacak hükümler açıklanacak, 

kanunda öngörülen eser sahipleri ve haklara iliĢkin koruma sürelerinin durumu ayrı 

ayrı ele alınacaktır.  

 

a. Sinema Eseri Sahipleri Birliğinin Hukuki Mahiyeti 
 

Önceki bölümlerde de belirttiğimiz üzere sinema eserleri çoğunlukla birden çok 

kiĢinin yaratıcı çabası ile meydana gelen eserlerdir. Kanunun güncel düzenlemesi 

uyarınca da yaratıcı emek sahibi olan kiĢilerin tamamı sinema eserinin eser sahibi 

konumundadır. Ancak hepsi eser sahibi olarak korunan bu kiĢilerin nasıl bir birlik 

meydana getirdikleri ve bu birliğe hangi hükümlerin uygulanacağı kanunda açıkça 

belirlenmiĢ değildir.  Bu sebeple çalıĢmamızın bu bölümünde FSEK m.9 ve m.10 ile 

belirlenmiĢ bulunan eser sahipleri arasındaki birlik türleri ve bunların özellikleri, 

doktrindeki yaklaĢımlar ıĢığında açıklanacak, daha sonra ise sinema eseri sahipleri 

birliğinin hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ele alınacaktır. 

 

aa) Eser Sahipleri Arasındaki Birlik Türlerine Genel BakıĢ 

 

Yalnızca sinema eserlerinde değil birçok farklı eser türünde de bir eserin birden fazla 

kiĢi tarafından meydana getirilmesi mümkündür. Bu Ģekilde birden çok Ģahsın aynı 

anda eser sahibi oldukları durumlar doktrinde toplu mülkiyet rejimlerine benzetilmiĢ 

ve kısımlara ayrılması mümkün olan eserler, müĢterek mülkiyete kıyasen “müşterek 

eser sahipliği” (FSEK m.9), bir bütün teĢkil eden ve kısımlara ayrılamayan eserler 

ise, iĢtirak halinde mülkiyete kıyasen, “iştirak halinde eser sahipliği” (FSEK m.10) 

Ģeklinde nitelendirilmiĢtir.
412

  Ayiter, birden fazla Ģahıs tarafından meydana getirilen 

eserleri Bağlı Eser ve Ortak Eser
413

 Tekinalp ise, Ortak Eser Sahipliği ve Eser 

Sahipleri Arasındaki Birlik
414

 Ģeklinde sınıflandırmayı uygun görmüĢlerdir.  
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 Arslanlı, a.g.e., s.67; Yarsuvat, a.g.e., s.84; Erel, a.g.e., s.71; Öztrak, a.g.e., s.43; Gökyayla, a.g.e., 

s.204. 
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MüĢterek Eser Sahipliği
415

; FSEK m.9 uyarınca, birden fazla kiĢinin birlikte 

meydana getirdikleri bir eserin kısımlara ayrılması mümkünse, her yaratıcı kendi 

yarattığı kısmın sahibi olarak kabul edilir.  Bölümleri farklı yazarlar tarafından 

yazılan bir ders kitabı, her bir perdesi ayrı bir müzisyen tarafından bestelenmiĢ bir 

müzikal, müĢterek eser sahipliğine örnek olarak gösterilebilir.
416

 Kısacası müĢterek 

eser sahipliğinde birbirinden bağımsız, bölümlere ayrılabilen, her biri ayrı ayrı eser 

vasfını haiz, fakat aynı çatı altında toplanmıĢ bir ortak eser mevcuttur. Bu açıdan 

bakıldığında kanunun kullandığı “birlikte meydana getirdiği” ifadesi son derece 

yersizdir. Zira ortak eser sahiplerinden her biri kendi bağımsız bölümünü tek baĢına 

yaratmakta ve yaratılan her bölüm daha sonra bir araya gelmektedir. Bu bağlamda 

kiĢilerin birlikte bir eser meydana getirmesi durumu yoktur.
417

 Esasen birlikte 

yaratımda bulunulmuĢsa kimin fikri emeğinin ne kadar olduğu belirlenemeyeceği ya 

da eseri parçalara ayırmak mümkün olmayacağı için ortada iĢtirak halinde bir eser 

sahipliğinin mevcut olduğu kabul edilmelidir. 

ĠĢtirak halinde eser sahipliğinde yaratıcılar eser sahibi statüsünü, ortak eserin 

tamamlanıp meydana getirilmesinden sonra kazanırlar. Halbuki müĢterek eser 

sahipliğinde, bir araya getirilecek eserler zaten önceden yaratılmıĢ ve yaratıcıları eser 

sahibi statüsünü kazanmıĢlardır.
418

 Burada önemli olan nokta, bütünü oluĢturan 

kısımların kendi baĢlarına telif haklarına konu olabilme ve iktisaden değerlendirilme 

imkanının bulunmasıdır. Bu imkanın fiilen kullanılıp kullanılmaması veya bazı 

kısımların ayrılmasının esere değer kaybettirip kaybettirmeyeceği önem 

taĢımamaktadır.
419

    

Aksi kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün 

eserin değiĢtirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin onayını isteyebilecektir. 

Diğer ortakların geçerli bir sebep olmaksızın iĢtirak etmemesi haline mahkemeden de 

izin istenebilir. Aynı hüküm mali hakların kullanılmasında da uygulanacaktır. (FSEK 
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m.9/2) Ayrıca ortak eser sahiplerinin istedikleri an ortaklıklarını bitirip, diğer eser 

sahiplerinin onayını almak kaydıyla, eserleri üzerinde bağımsız olarak tasarruf 

etmeleri de mümkündür. 

Doktrinde, bu düzenlemeden hareketle, eser sahipleri arasındaki iliĢki paylı mülkiyet 

iliĢkisine benzetilmiĢtir.
420

 Bazı yazarlar ise bu benzetmeyi eleĢtirmiĢlerdir.
421

 Buna 

göre paylı mülkiyette, maliklerden hiçbirinin mülkiyet konusu malda, ayrılabilir, 

kendisine ait bir kısım mevcut değildir. PaydaĢlardan her biri, mülkiyet konusu malın 

her zerresinde payı oranında mülkiyet hakkına sahiptir. Paylı eser sahipliğinde ise, 

her bir eser sahibinin yarattığı kısım bellidir ve her biri yarattığı kısmın sahibidir. 

Bunun sonucu olarak, her bir eser sahibi, kendi yarattığı kısım üzerinde eser 

sahipliğinden doğan hak ve yetkilerini kullanabilir. MüĢterek mülkiyette ise, 

paydaĢların üzerinde tasarruf ettikleri bir kısım değil, mülkiyet konusu malın 

tamamında bir pay söz konusudur. 

 

ĠĢtirak Halinde Eser Sahipliğinde ise durum daha farklıdır. FSEK m.10 hükmüne 

göre “ Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün 

teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.” 

 

 Buradaki “ayrılmaz bir bütün teşkil etmesi” ifadesindeki amaç eserin yaratılmasında 

yapılan katkıların eserin bütününden ayrı olarak tek baĢına bir eser kabul 

edilmeyeceği ve ayrı bir telif hakkına konu olamayacağını belirtmektir. Yani iĢtirak 

halinde eser sahipliğine konu eserde eseri meydana getiren parçalar eserin 

bütünlüğünü ve niteliğini bozmadan ayrılamayacakları gibi maddeten ayrılabilseler 

bile tek baĢlarına bir hüküm ifade etmemektedirler.
422

   

 

Ancak bu durum eserdeki tüm unsurların homojen dağılmıĢ olduğu anlamına gelmez. 

Örneğin birlikte inĢa edilmiĢ bir mimari eserde, bestede ya da heykelde kimin nasıl 

bir katkıda bulunduğu konunun uzmanlarınca ayırt edilebilir. Bir heykelin kafası bir 

sanatçı, kafadaki burun baĢka bir sanatçı tarafından meydana getirilmiĢ ve bu durum 
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belirlenebilir halde olabilir. Ancak bu özellik taĢıyan ve ayırt edilebilecek niteliğe 

sahip eser bölümleri ayrı bir fikir eseri olarak kabul edilemezler. Bu parçalar artık 

meydana gelmiĢ eserin ayrılamaz bir bütünüdür.
423

 Kısacası her bir sanatçının 

meydana getirdiği kısım teĢhis edilmekle birlikte bu kısımlar eser bozulmadan 

ayrılamıyorsa iĢtirak halinde eser sahipliği var demektir.
424

 

 

Ancak bu demek değildir ki bir eserin oluĢumuna katkıda bulunan herkes eser sahibi 

kabul edilebilir. Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya 

teferruata ait yardımlar, iĢtirake esas teĢkil etmez. (FSEK m.10/3) Örneğin, bir güzel 

sanat eserinin yaratılmasına fikir vererek yardımcı olmak, ya da yazılacak bir kitap 

için belge taraması yapmak, yazılanları daktilo etmek ya da tercüme yapmak gibi 

katkılar eserin oluĢumuna elbette müspet bir yarar sağlar. Ancak bu kiĢilerin eser 

sahibi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
425

 

 

ĠĢtirak halinde eser sahipliğinden söz edilebilmesi için yaratıcıların hepsinde ortak 

bir eser yaratmaya yönelmiĢ bir irade olmalıdır. Bu bakımdan Arslanlı’ya göre 

örneğin henüz tamamlanmamıĢ bir eserin baĢka biri tarafından (mesela ilk yaratıcının 

ölümünden sonra) tamamlanması durumunda iĢtirak halinde eser sahipliğinden söz 

edilmesi mümkün olmayacaktır.
426

   

 

ĠĢtirak halinde eser sahipliği birliğine Borçlar Kanunu’ndaki adi Ģirket hakkındaki 

hükümler
427

 uygulanır. (FSEK m.10/2) Ancak doktrinde, adi ortaklıklara iliĢkin bu 

hükümlerin sadece nitelikleriyle bağdaĢtığı ölçüde eser sahipleri arasındaki birliğe 

uygulanabileceği ifade edilmiĢtir.
428

 Zira adi ortaklık kurmak için ortakların iradesi 

gerekirken daha önce de belirttiğimiz gibi bir eser yaratmak maddi bir fiildir. Bu 

sebeple kanaatimce de adi ortaklığa iliĢkin hükümler bütünüyle değil ancak eserin 
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nitelikleri elverdiği ölçüde elbirliği halinde meydana getirilmiĢ eserlere 

uygulanacaktır. 

 

MüĢterek eser sahipliği ile ilgili 9. maddede birlikte yapılacak iĢlemlere nelerin 

girdiği “bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması” Ģeklinde açıkça gösterdiği 

halde, birlikte eser sahipliğinde böyle bir sayma yerine “birlikte yapılacak muamele” 

ifadesi ile eserle ilgili her türlü iĢlemleri kapsamına almıĢtır. Buna göre, eserin 

sadece değiĢtirilmesi ya da yayınlanması değil, bunun dıĢındaki tüm diğer iĢlemler 

için birlikte hareket etme sorunluluğu getirilmiĢtir. Zira iĢtirak halinde eser 

sahipliğinde, eser sahiplerinden hiçbirinin kendisine ait tasarruf edebileceği bir kısım 

yoktur. Eser bir bütündür. Bu bütün üzerindeki tüm iĢlemler, birlikte oybirliğiyle 

hareket etmeyi gerektirir. Burada eser sahipleri tarafından verilecek olan bir rıza 

değil, izin söz konusudur.
429

 

 

Kanun 9. maddede, herhangi bir muameleye izin vermeyen eser sahibinin yerine 

mahkemeye baĢvurma hakkını, iĢtirak halinde eser sahipliğinde de aynen kabul 

etmiĢtir. Ancak 9. maddedeki ”bütün eserin değiştirilmesi veya yayınlanması için” 

mahkemeye baĢvurma yolu, eser sahiplerinden birinin eserle ilgili herhangi bir 

iĢleme “muhik sebep olmadan” izin vermemesi hali için de mahkemeye 

baĢvurabilecektir. Burada da muhik
430

 sebep somut olaya göre değiĢecektir.
431

 

Yapılacak iĢleme eser sahibinin katılmaması haklı bir sebebe dayanmakta ise 

mahkeme de bu izni vermeyecektir. 

 

FSEK ayrıca m.10/2, son cümlesinde Ģu önemli hükme yer verilmiĢtir. “Eser 

sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde, tek başına 

hareket edebilir.” 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, iĢtirak halinde mülkiyette 

benzer bir hükme m.702/4’te yer vermiĢtir.
432

 Bu hükme göre; “Ortaklardan her biri, 

topluluğa giren hakların korumasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar 
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 Kılıçoğlu, a.g.e., s.184. 
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 Muhik: Haklı, doğru anlamına gelmektedir. 
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 Kılıçoğlu, a.g.e., s.184. 
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 ErtaĢ, ġeref: Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre EĢya Hukuku, 6.bs., Ankara, 

Seçkin,  2005, s.274. 
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yararlanır.” Ancak iki kanunda da yer alan bu hükümler arasında önemli bir fark 

vardır. 5846 sayılı Kanun eser sahiplerinden her birinin tek baĢına hareket yetkisini 

“birlik menfaatlerine tecavüz” edilmesi ile sınırlı tutmamıĢ, “topluluğa giren hakların 

korunmasını” gerektiren her olay için kabul etmiĢtir. Ancak bu fark dıĢında, her iki 

maddenin konuluĢ amacı ile hüküm ve sonuçları aynıdır.
433

 

 

FSEK 10. maddesi ile iĢtirak halinde yaratılan esere tecavüz halinde diğer eser 

sahiplerinin katılımı veya izni gerekmeden her bir eser sahibine tek baĢına buna karĢı 

harekete geçebilme olanağını getirmiĢtir. Buna eser sahipliğinden doğan hakların 

ihlali nedeniyle eserin tamamıyla ilgili açılabilecek saldırının önlenmesi, 

durdurulması, ihtiyati tedbir talep edilmesi, el koyma, imha, Ģüpheli hakkında Ģikayet 

hakkının kullanılması, Ģahsi ceza davası açılması hakları girer. 

 

 

bb) Sinema Eseri Sahipleri Birliği 

 

FSEK m.8, sinema eserine yaratıcı katkıda bulunanları eser sahibi olarak saydıktan 

sonra bu kiĢilerin eserin “birlikte sahibi” olacağını belirtmiĢtir. Ancak bu ibareden 

hangi tür bir birlikte eser sahipliğinin kastedildiği açık değildir. Kanunun burada 

ifade ettiği birlikte eser sahipliğinin niteliği ve bu iliĢkiye uygulanacak hükümler, 

sinema eserinin bünyesinde barındırıldığı özelliklerden yola çıkılarak 

belirlenebilecektir.
434 

 

Sinema eseri, en basit ifadesiyle, birbirini izleyen hareketli resimler, diyaloglar ve 

müziklerin uyumlu örgüsünden meydana gelmektedir. O halde, sinema eseri, kural 

olarak birden çok kiĢinin yaratıcı katkısı ile meydana gelmektedir. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi tek bir kiĢi tarafından yaratılmıĢ bir sinema eserine rastlamak 

nadiren mümkündür. O halde sinema eserleri “ortak çaba” ile ve “birden çok kiĢi 

tarafından meydana getirilmiĢ” en belirgin eser türüdür. Özellikle büyük bütçeli 

yapımlara bakıldığında onlarca kiĢi tarafından yazılan bir senaryonun, yine onlarca 
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434

 Akkayan-Yıldırım, a.g.m., s.34. 
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kiĢi tarafından diyalog haline getirildiği, yönetim safhasında da yine onlarca kiĢinin 

görev aldığı görülür. Teknik elemanlar ve oyuncular da hesap edildiğinde yüzlerce 

kiĢinin çabası ile ortaya çıkmıĢ bir eserle karĢılaĢırız. Yani sinema eserlerinin genel 

olarak çok sahipli bir ortak eser türü olduğu hususunda Ģüphe yoktur. 

 

Zaten kanunda, sinema eserlerine iliĢkin 8. maddede sayılan kiĢilerin birlikte eser 

sahibi olacağını belirtilmiĢtir. Yukarıda bahsedildiği üzere iki tür birlikte eser 

sahipliği mümkündür. Peki, sinema eseri hangi tür bir birlikte eser sahipliği 

olarak kabul edilecektir? 

 

Bunu belirleyebilmek için ilk olarak bir sinema eserindeki yaratıcı çabanın 

birbirinden ayrılabilir nitelikte olup olmadığına bakmak gerekmektedir.
435

 Sinema 

eserindeki parçaların bağımsızlığını savunan yazarlar
436

 sinema eseri bünyesindeki 

resim ve müzik örgüsünün birbirinden ayrılabileceğini ve her parçanın diğerinden 

bağımsız bir varlığa sahip olduğunu ileri sürerek sinema eserini “bağlı eser” olarak 

kabul etmektedirler.
437

 Sinema eserinin bir parçası olan senaryonun bağımsız bir 

edebiyat eseri olarak ya da özgün müziğin bir musiki eseri olarak korunabileceğini 

daha önce de belirtmiĢtik.
438

 Bu bağlamda bakıldığında senaryo ve müziğin ayrı ayrı 

eser olarak kabul edilebileceği için sinema eserinin de bir müĢterek eser olduğu öne 

sürülebilmiĢtir. 

 

Ancak sinema eseri müzik ve senaryodan müteĢekkil değildir. Sinema eseri müĢterek 

bir eser olarak kabul edildiği takdirde, sinema eserinin bizce en önemli unsuru olan 

yönetmenin yaratıcı katkısı ne olacaktır? Yönetmenin yaratıcı katkısı filmin 

içerisinde senaryo, müzik ve diyaloglarla yoğrulmuĢ bir bütündür ve sinema 

eserinden ayrı bir değerlendirmeye tabii tutulması, senaryo ve müzik gibi unsurların 

aksine, maddeten mümkün değildir. Ayrıca diğer müĢterek eser örneklerine 

bakıldığında genelde aynı tip eserlerin birleĢerek tek çatı altında toplandığı 
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 Sinema Eserlerinin Hukuki Mahiyeti için Bkz:I. Bölüm, IV/C. 
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 Sinema Eserlerinin Hukuki Mahiyeti içinde tartıĢılan bu görüĢler için Bkz: Bkz:I. Bölüm, IV/C. 



 126 

görülecektir. Birden çok edebiyat eseri bir araya getirilerek baĢka bir edebiyat eseri 

oluĢturulur. Birden çok beste bir araya getirilerek baĢka bir musiki eseri oluĢturulur. 

Oysa sinema eserlerinde değiĢik türlerdeki eserler yaratıcı bir çaba ile bir araya 

getirilir ve ortaya bu türlerden biriyle sınıflandırılamayacak bir fikri eser çıkar.  

 

Müzik, olay örgüsü ve bunların sinema teknikleri uygulanarak yansıtılması, sinema 

eseri bünyesinde sinema eseri meydana getirmek için kaynaĢmıĢlar ve artık ayrılması 

mümkün olmayan bir bütün haline gelmiĢlerdir. Bu anlamda sinema eseri, 

bünyesinde barındırdığı bağımsız eser türlerinden soyuttur ve sinema eserinin 

yaratımına katkıda bulunan herhangi bir öğenin bile ayrı düĢünülmesi halinde artık 

aynı sinema eserinden söz etmek mümkün olmayacaktır.
439

 Bu sebeple sırf sinema 

eserinin onlarca unsurundan birkaçı ayrı olarak değerlendirilebiliyor ve tek baĢına da 

iktisadi ve fikri değer ifade ediyor diye sinema eserini müĢterek eser olarak 

sınıflandırmak mümkün görünmemektedir. 

 

Doktrinde diğer bir kısım yazarlar
440

 ise resim ve müzik örgüsünün sinema eseri 

bünyesinde kaynaĢtığı ve artık ayrılması mümkün olmayan bir bütün haline 

geldiklerini ileri sürmüĢlerdir. Böyle bir kabul de bizi iĢtirak halinde eser sahipliğine 

götürecektir. 
441

 

 

Sinema eserinin temel parçaları olan senaryo, diyalog yazarının Ģekillendirildiği 

diyaloglar, özgün müzik bestecisinin kendine özgü yaratımı olan film müziği, 

animatörün ortaya koyduğu çizgiler ve bunları kendi hususiyeti ve sinema sanatına 

ait teknikler doğrultusunda seyirciye sunulabilecek hale getiren yönetmenin 

yaratımından birinin dahi sinema eserinden ayrılması, sinema eserinin bütünlündeki 
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 Akkayan-Yıldırım, bu hususu “artık bir sinema eserinden bahsetmek mümkün değildir” Ģeklinde 
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hususiyeti kuĢkusuz zedeleyecektir.
442

 Sinema eserinin bu “ayrılamaz” durumu onu 

iĢtirak halinde eser sahipliğine müĢterek halinde eser sahipliğine nazaran daha yakın 

hale getirmektedir. 

 

Fakat sahip oldukları kendine özgü bir takım özellikleri nedeni ile sinema eserleri, 

tam anlamıyla iĢtirak halinde eser sahipleri birliğinin uygulanmasını da yer yer 

zorlaĢtırmaktadırlar. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi senaryonun ve film 

müziğinin, sırası ile birer ilim ve edebiyat eseri ve müzik eseri olarak da müstakilen 

korunmaları ve ekonomik olarak değerlendirilmeleri mümkündür. Örneğin, bir 

filmde kullanılan müziğin daha sonra müzik CD’si olarak piyasaya sürülmesi, ya da 

senaryonun edebiyat eseri olarak değerlendirilmesi pekala mümkündür. Ancak 

önemle belirtmek gerekir ki özgün müzik bestecisinin sadece müzik üzerine ya da 

senaristin sadece senaryo üzerinde hakkı yoktur. Tüm eser sahipleri, eserin tamamı 

üzerinde tam ve mutlak bir hakka sahiptirler. Müzisyen ve senaristin aksine 

yönetmenin yaratımının ise, sinema eserinden bağımsız olarak bu Ģekilde 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Tosun, bu hususta sinema eserlerinin tam bir 

iĢtirak halinde birlik olacağını savunmaktadır. Yazara göre özgün müzik eserinin 

yahut senaryonun tek baĢına değerlendirilmesi mümkün olmamalıdır. Yazar bu 

görüĢünü, müzik ve senaryonun filmin içinde eridiği ve artık sinema eserinin 

ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sebeple bu unsurların müstakil olarak 

iĢletilmesinin mümkün olmayacağı gerekçeleri ile açıklamaktadır.
443

 Olması gereken 

hukuk açısından bu görüĢe katılmak mümkünse de, mevcut hukuk uyarınca katılmak 

mümkün görünmemektedir. Zira FSEK m.80/5 hükmü gereği, özgün müzik sahibi 

yapımcı ile yaptığı sözleĢmede aksini kararlaĢtırmadığı müddetçe özgün müziği 

yayınlama ve icra hakkını elinde tutma haklarını haizdir. Kanun Koyucu bu 

düzenleme ile özgün müziğin eser sahipleri birliğinin onayına gerek olmaksızın 

münhasıran yayınlayabileceğini hüküm altına almıĢ durumdadır. Bu sebeple 

FSEK’in mevcut düzenlemeleri uyarınca özgün müzik ve senaryo gibi ayrıca 

ekonomik olarak değerlendirilebilecek unsurların kullanılmasında sinema eserindeki 
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diğer eser sahiplerinin rızasının aranması gerektiğine dair bu görüĢe 

katılmamaktayım. 

 

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, sinema eser sahipleri birliğinin, 

iĢtirak halinde eser sahipliğine daha yakın durmakla beraber
444

, kanunun dokuzuncu 

veya onuncu maddelerinden birine kesin olarak dahil olduğunu söylemek 

zorlaĢmaktadır. Bu sebeple bu birliği sui generis yani kendine özgü bir birlik olarak 

nitelendiren görüĢe katılmak daha uygun görünmektedir.
445

  

 

Ayrıca iĢtirak halinde eser sahipliğinde kimlerin eser sahibi olarak korunacağı ayrıca 

belirtilmemiĢken, sinema eserlerine özgü bir düzenleme ile eser sahibi konumunda 

olanlar tek tek tespit etmektedir.
446

 Kısacası yeni bir eser türü olarak kabul edilip 

yasaya eklenen sinema eserleri diğer eser türlerinden niteliği gereği ayrılmaktadırlar. 

Bu sebeple kendilerine has bir birlik olarak kabul edilmeleri gerekmektedir. 

 

b. Sinema Eseri Sahipleri Birliğine Uygulanacak Hükümler 

 

Belirttiğimiz gibi sinema eseri sahipleri birliği kendine özgü, sui generis bir birliktir. 

Bu kendine özgün birlikte, tüm eser sahiplerinin, ortak bir sinema eseri meydana 

getirme iradesi bulunmaktadır ve sinema eser sahiplerinden her birinin eser 

sahipliğine dair hakları, sinema eserinin tamamını kapsamalıdır.
447

 Her ne kadar 

Kanun, düzenlediği iĢtirak halinde eser sahipliği müessesesi için, Borçlar 

Kanunu’nun adi Ģirket hükümlerine atıf yapmıĢ olsa da, sinema eserinin kendine 

özgü yapısına uygunluğundan ötürü, adi Ģirket hükümleri (BK m.520 vd) ve Medeni 

Kanun’un iĢtirak halinde mülkiyet rejimini düzenleyen hükümleri (MK m.629 vd.) 

sinema eser sahipleri birliğinin niteliği elverdiği ölçüde, bu birlik çerçevesindeki 

iliĢkilerde uygulama alanı bulmalıdır.
448
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Bu doğrultuda, sinema eser sahipleri, aksini kararlaĢtırmadıkları sürece, sinema 

eserinin getirilerinden ve eser sahipliği haklarından aynı oranda yararlanacaklardır. 

(BK.m.521,523 ve 524’e kıyasen).Yani eser sahiplerinin, sinema eseri üzerinde tek 

baĢlarına tasarruf hakları söz konusu olamayacaktır.
449

 Zira her bir eser sahibinin 

hakkı, Kanun’un 13. maddesinin açık hükmü gereği, sinema eserinin tamamı 

üzerindedir. 

 

FSEK’te sinema eserlerine haksız bir saldırı olması durumunda eser sahiplerinin 

birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı dava hakkına sahip olacakları belirtilmemiĢtir. ĠĢtirak 

halinde eser sahipliğinde, esere yapılacak tecavüzlerin önlenmesi için eserin 

meydana gelmesinde emeği olanlardan her birinin dava açabileceği hükme 

bağlanmıĢtır (FSEK m.10). Açıkça düzenlenmiĢ olmamakla birlikte aynı sonuca 

müĢterek eser sahipliği için de ulaĢmak mümkündür.
450

 Bu sebeple sinema eserleri 

içinde eser sahiplerinden her birinin, ayrıca FSEK m. 80/son hükmü gereği bağlantılı 

hak sahibi olan yapımcı ve icracı sanatçıların da sinema eserini olası tecavüzlerden 

koruyabilmek için dava açabileceği kabul edilebilir.   

 

c. Sinema Eseri Sahipleri 

 
Sinema eserleri diğer fikri eserlerin aksine birden çok kiĢinin ilham ortaklığı ile 

meydana gelmektedirler. FSEK m.8/3 hükmü uyarınca sinema eserlerinde; yönetmen, 

özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. 

Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte 

sahipleri arasındadır. Kanunda sayılan bu kiĢilerden her biri sinema eserine yaratıcı 

fikri çabası ile eĢlik eder ve ülkemizin de mensubu olduğu Kara Avrupası hukuku 

gereği eser sahibi olarak kabul edilir. ÇalıĢmamızın bu bölümünde kanunda eser 

sahibi olarak bahsedilen bu kiĢiler ve esere yaptıkları yaratıcı katkılar ayrı ayrı 

inceleneceklerdir. 
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aa) Yönetmen 

 
Yönetmen

451
, tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu 

düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. öğeler arasında birlik ve uyum 

sağlamaya çalıĢan kimsedir.
452

 Bir filmin oluĢumunda temel rol oynayan yönetmenin 

yanında filmi oluĢturan sahnelerin ıĢık ve görüntü düzenini sağlayan görüntü 

yönetmeni ile dekor ve kostüm gibi unsurlarla ilgilenen sanat yönetmeni gibi farklı 

türde yönetmenlikler de göze çarpmaktadır. Ancak FSEK’in amir hükmü gereği bu 

bölümde, yönetmen olarak sinema eserini çeken asıl yönetmen konu edilecektir.    

 

Günümüzde yönetmenler, Ġngiltere’de dahil olmak üzere Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerin tamamında, ayrıca iĢin baĢkası için yapıldığı haller (work made for hire) 

istisna olmak üzere ABD’de, eser sahibi olarak kabul edilmektedirler. Yönetmenlerin 

eser sahibi olarak kabul edilmesi hususunda ülkemizde de, karĢılaĢtırmalı hukukta da 

ciddi bir anlaĢmazlık bulunmamaktadır. 

  

Kanaatimce de bir sinema eserinde en önemli süje yönetmendir. Özellikle sinema 

sanatı ile çok ilgili olmayan kiĢilerce genelde Ģöyle düĢülmektedir: En basit Ģekliyle 

ifade etmek gerekirse, bir sinema eserinde senarist senaryoyu yazar, diyalog yazarı 

bunu diyaloglar haline getirir, oyuncular bu diyaloglar ve senaryoya göre oynar, ıĢık 

Ģefleri ıĢığı hazırlar, kameramanlar da tüm bunları kaydeder. Peki, bu süreçte 

yönetmen ne iĢ yapmaktadır? Bazıları eser sahibi de kabul edilen bu kiĢilerin tamamı 

iĢinin ehli ve neyi nasıl yapması gerektiğini bilen insanlar olduğunu düĢünürsek 

yönetmene neden gerek duyulmaktadır? ĠĢte bu tehlikeli bakıĢ açısı “Sinema eseri 

yapımcının mıdır yoksa yönetmenin midir?” sorusunu karĢımıza çıkarmakta ve ne 

yazık ki yönetmenin yaptığı iĢ çoğu çevrelerce yeterince algılanamamaktadır. 

 

Oysa FSEK açısından konuya yaklaĢmak gerekirse bir fikri çabanın eser 

olabilmesinin en temel Ģartı hususiyettir. Hususiyet, daha önce de belirttiğimiz 

                                                 
451

 Yönetmene Direktör ya da Rejisör de denmektedir. 
452

 Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 02.03.2009. 

http://www.tdk.gov.tr/
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gibi
453

, bir yaratıma eser vasfını veren, eser sahibini belirleyen en önemli etkendir. 

ĠĢte bir sinema eserinde de o esere sinema sanatı çerçevesinde ve sinema teknikleri 

bakımından en fazla hususiyetini katan kiĢi yönetmen olacaktır. Senaryo yazarı 

öyküyü ve konuyu yazar.
454

 Ancak sinema eseri edebi bir eser değildir. Özgün müzik 

yaratıcısı filmin müziklerini yapar ancak sinema eseri bir musiki eseri de değildir. 

Sinema eseri görsel ve iĢitsel öğelerin birleĢiminden meydana gelmiĢ, tamamen 

kendine özgü bir eser tipidir. ĠĢte bu noktada yaratılan edebiyat ve musiki eserlerinin 

seyirciye nasıl yansıtılacağını belirleyen kiĢi yönetmendir.  

 

Bir sinema eserinde ıĢığın nasıl kullanılacağını, kameranın hangi açılardan ve hangi 

mesafeden çekim yapacağını, oyuncuların nasıl hareket etmesi nerede durmaları 

gerektiğini, post-prodüksiyon
455

 aĢamasında ise çekilen görüntülerin ne Ģekilde 

montajlanacağını ve nasıl kullanılacağını yönetmen belirlemektedir.
456

 Kısacası 

yönetmenlik, fikirleri gerçekleĢtirmek için uygun bir ortam yaratmak üzere, birbirine 

eklenen birçok sorunu yönetmektir. 
457

 

 

Örnek vermek gerekirse senaryodaki ifade Ģu Ģekilde olur: “Gece- Eski bir Konağın 

Avlusu: Kadın yavaş adımlarla içeri girer ve merhaba der.”  Peki, senaryoda gayet 

ayrıntılı bir Ģekilde ifade edilmiĢ bu cümle perdeye nasıl yansıyacaktır? ĠĢte 

yönetmen buna karar veren kiĢidir. Senaryoda bahsedilen gece nasıl bir gecedir?  

Karanlık ve tehlikeli mi yoksa dolunaylı ve romantik mi yansıtılmalıdır? IĢık hangi 

yönden vuracak, nasıl bir ambiyans sağlanacaktır? Bahsi geçen kadın içeri girerken 

ve repliğini söylerken kamera ne Ģekilde kayıt alacaktır? Kadının tüm vücudu mu 

çekilecektir yoksa yüzüne yakın çekim mi yapılacaktır? Bu esnada diğer oyuncular 

                                                 
453

 Bkz: I. Bölüm, IV/D-1: Hususiyet. 
454

 Henüz senaryosu ya da diyalogları yazım aĢamasında olan iĢlerde özellikle yönetmenin bu 

aĢamalara müdahalesi sıkça görülen bir durumdur. Bu müdahale birçok sinema çevresinde gerekli ve 

hatta hayati önem arz eden bir durum olarak da görülmektedir. (Aydın, a.g.e., Tim Burton Bölümü 

s.22.) 
455

 Post-Prodüksiyon aĢaması filme alınan görüntülerin harmanlanması ve iĢlenmesi evresidir. Sinema 

eseri filme alındıktan sonra kurgu, montaj, renk düzeltme-ses miksajı, çıkıĢ gibi iĢlemlerden 

geçmektedir. Bu iĢlem safhalarının tamamına post-prodüksiyon aĢaması adı verilmektedir. Bkz: I. 

Bölüm, IV/D-2. 
456

 Film endüstrisi çok geliĢmiĢ olan ve sinemanın sanatsal değerinden ziyade iktisadi getirisi ön 

planda tutulan ABD’de post-prodüksiyon iĢlemleri genelde yapımcı tarafından yerine getirilmektedir. 

Bu sebeple director‟s cut (Yönetmenin kendi kurgusu) Ģeklinde bir kavram ortaya çıkmıĢtır. 
457

 Aydın, a.g.e. Takeshi Kitano Bölümü, s.39. 
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kadraja
458

 alınacak mıdır? ĠĢte tüm bunlara karar veren yani yazılı metni seyircinin 

nasıl izleyeceğini belirleyen kiĢi filmin yönetmenidir. Bu sebeple de filme “sinema 

eseri” olarak en büyük hususiyeti katan kiĢi yönetmen olacaktır. Zira senaryoda nasıl 

ifade edilirse edilsin sinema eseri olarak ortaya çıkan filmde seyircinin izleyeceği 

Ģey, yönetmenin o senaryoyu nasıl göstermek istediğidir. 

 

Bir baĢka açıdan yönetmen mutfaktaki bir aĢçıya benzetilebilir. AĢçı eğer baĢarısız 

ise elinde ne kadar kaliteli malzemeler olursa olsun yapılan yemek lezzetli 

olmayacaktır. Bu açıdan malzemelerin(senaryo, diyaloglar, müzik) kalitesi elbette 

son derce önemli unsurlardır ancak en önemli unsur bu malzemelerin nasıl 

kullanılacağını belirleyebilmektir. Erel, kanaatimce hatalı bir Ģekilde, yönetmeni 

sinema sanat ve tekniğinin çeĢitli imkanlarını kullanarak senaryoyu yorumlayan bir 

icracı sanatçı olarak tanımlamaktadır.
459

 Oysa Yönetmen olmadan ortaya bir sinema 

eseri çıkması mümkün değildir.
460

 Bu da yönetmenin sinema eserindeki en önemli 

unsur olduğunun en büyük kanıtıdır. Bir film müziksiz olabilir, diyalogsuz olabilir, 

senaryosuz
461

 hatta tamamen konusuz ve doğaçlama da çekilebilir. Ancak yönetmen 

olmadan sinema eserinden bahsetmek mümkün değildir. Örneğin, bir mobese
462

 

kamerasının çektiği görüntüler, içlerinde ne kadar ilginç Ģeyler olursa olsun, sinema 

eseri olarak kabul edilemez. Çünkü ortada bir yönetmen, yani çekilen görüntüye 

hususiyet katacak bir kiĢi yoktur.  

 

bb) Özgün Müzik Bestecisi 
 

Bir sinema eserine özgü, eserin hikayesine ve filmde geçen sahnelere uygun olarak 

bestelenen müzikleri yaratan kiĢilere “özgün müzik bestecisi” adı verilir ve bu kiĢiler 

de FSEK m.8 uyarınca sinema eserinin ortak sahiplerindendir.
463

  

 

                                                 
458

 Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma. (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr , 02.03.2009.  
459

 Erel, a.g.e., s.78 (3. Baskı: s.95) 
460

 Tekinalp, a.g.e., s.139. 
461

 Aksi görüĢ: Tekinalp; a.g.e., s.139; Genç, a.g.m., s.261; Tosun, a.g.e., s.17. Bu yazarlar senaryosu 

olmadan ortada bir sinema eseri olamayacağı görüĢündedirler. 
462

 Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu. 
463

 Sinemanın yapısal bir unsuru olan Özgün Müziğin ayrıntılı tanımı için Bkz: I. Bölüm, IV/4, a-2: 

Özgün Müzik. 

http://www.tdk.gov.tr/
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=mobil+elektronik+sistem+entegrasyonu
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Özgün müzik bestecileri Almanya, Ġngiltere ve ABD’de eser sahibi olarak kabul 

edilmemekle beraber Fransa da dahil olmak üzere bir çok AB ülkesinde sinema eseri 

sahibi olarak kabul edilmektedirler.
464

 

 

Sinema eseri için sadece müzik hazırlayan birinin eser sahibi olarak nitelendirilmesi 

yönetmen ya da senarist gibi sinema sanatına özgü katkıları yadsınamayacak 

insanlara haksızlık gibi görünse de aslında yerinde bir düzenlemedir. Özgün müzik 

bestecisi herhangi bir müzisyenden çok daha farklıdır. Film çekildikten hatta çoğu 

kez post-prodüksiyon aĢaması da bittikten sonra filmi bir bütün olarak izleyen ve her 

sahneye, filmin genel duygusu ile örtüĢecek müziği yaratan kiĢidir.  

 

Ġlk bakıĢta önemsiz bir ayrıntı gibi görünse de müziğin sinema eserine katkıları 

yadsınamaz boyutlardadır. Örneğin, çok etkileyici romantik bir filmi, bir müzik 

eĢliğinde, bir de müziksiz olarak izleme imkanı olsa müzikle yakalanan duygunun ve 

filmin bıraktığı etkinin son derece azaldığı görülecektir. Bu sebeple özgün müzik 

yapımcısı notaları kullanarak filme baĢka bir boyut kazandırmaktadır. Bu boyut 

sinema eserinin bütününe iĢlemekte ve eserin genel havasına yön vermektedir. Bu 

sebeple özgün müzik yaratıcısının eser sahibi olarak yasada öngörülmüĢ olması son 

derece yerinde bir hükümdür.  

 

Bir sinema eserine özel ve özgün olarak hazırlanmıĢ müziğin bestecisinin de sinema 

eserinin de sahibi olacağını belirtmiĢtik. Peki, bir filmde kullanılan her müziğin 

sahibi o eserin sahibi olarak kabul edilebilir mi?  Günümüzde birçok sinema eserinde 

popüler Ģarkılar ya da klasikleĢmiĢ eserler, yönetmence uygun görülen sahnelerde 

kullanılmaktadır. Örneğin, son günlerde oldukça popüler olan ve geniĢ kitlelerce 

izlenen Issız Adam filminde Ayla Dikmen’in seslendirdiği “Anlamazdın” isimli bir 

parça kullanılmıĢ, bu Ģarkı adeta filmle özdeĢleĢmiĢ, insanların filme olan 

farkındalıklarını arttırmıĢ ve filme ciddi bir değer katmıĢtır. Peki, bu durumda 

                                                 
464

 Sterling, J.A.L., Intellectual Property Rights in Sound Recordngs, Film & Video, Londoni 

Sweet and Maxwell, 1992. s.177 vd. ( IP Rights in Film&Video) 
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“Anlamazdın” Ģarkısının yaratıcılarını
465

 özgün müzik bestecisi olarak Issız Adam 

filminin eser sahiplerinden biri olarak kabul edebilmek mümkün müdür?  

 

Böyle bir ön kabul kanunun lafzı ve ruhu gereği mümkün değildir.  Bu Ģekilde film 

için yaratılmamıĢ olan ancak filmde sinema eseri sahipleri tarafından uygun 

görüldüğü için kullanılan musiki eserlerinin sahipleri aynı zaman da sinema eserinin 

de sahibi olarak kabul edilemezler. Bu kiĢilere, taraflarca uygun görülecek bir telif 

hakkı ödenerek ilgili musiki eserinin kullanım hakkı kazanılmaktadır.  

 

Yargıtay da bir kararında “Zor” adlı bir sinema filminde eseri izinsiz olarak 

kullanılan sanatçının izinsiz kullanımdan doğan zararının tazmin edilmesine karar 

vermiĢ, ancak herhangi bir Ģekilde eser sahipliği durumu tartıĢılmamıĢtır. Bu karar da 

özgün olmayan müzik kullanımının eser sahipliği kavramı ile herhangi bir iliĢkisi 

olmadığını destekler niteliktedir.
466

 AB’nin Sürelere ĠliĢkin Direktifinde de eser 

sahibi olabilecek kiĢi için “özellikle o sinema eserine özgü müziği yaratan kişi” 

deyimi kullanılarak bu durum teyit edilmektedir.
 467

   

 

Özgün müzik açısından değinilmesi gereken diğer bir sorun ise güftedir. Kanun 

lafzında açıkça “özgün müzik bestecisi” terimi kullanılmaktadır. O halde örneğin bir 

sinema eserine özel olarak bestelenmiĢ bir Ģarkının güftelerini yazan kiĢinin hukuki 

durumu ne olacaktır? Bu konuda yargıya yansıyan ve yargılaması devam eden bir 

olayda, Karışık Pizza adlı filmle özdeĢleĢmiĢ bulunan bir Ģarkının güftecisi, 

güftesinin izinsiz kullanıldığı ve sinema eseri sahibi olduğu iddiaları ile dava 

açmıĢtır.
468

 Bu aĢamada bir filmin özgün müziğini “bestelemeyen”  ancak 

bestelenmiĢ müziğe söz yazan kiĢinin de özgün müzik bestecisi sıfatı ile sinema eseri 

sahibi olarak kabul edilmesi mümkün müdür? 

 

                                                 
465

“Anlamazdın”: Müzik:  Leo Dan (Ġspanyolca aslı una calle nos separa adlı Ģarkı) Söz:Fikret ġenes 

Yıl:1976 
466

 Yargıtay 11. HD., 2004/12550 E., 2005/9874 K., (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr , 23.08.2009. 
467

 Christie/Gare, a.g.e.,  s.287. (Directive 2006/116/EC, Article 2/2): “…composer of music 

specifically created for use in the cinematographic or audiovisual work…” 
468

 Ġstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2008/16 E. 

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=leo+dan
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=una+calle+nos+separa
http://www.kazanci.com.tr/
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Sözlü musiki eserlerini yapıları gereği müĢterek eser sahipliği içinde değerlendirmek 

gerekir. Bu türdeki müzik eserleri bir edebiyat (güfte) ve musiki eserinden (beste) 

oluĢmaktadırlar. Eser tahrip edilmenden bunlardan herhangi birinin ayrılması 

mümkün olmamakla beraber müĢterek eserlerin belirlenmesinde bazı kısımların 

ayrıldıktan sonra eserin değer kaybedecek olması önem taĢımamaktadır.
469

 Gerçekten 

de bir Ģarkıda sözlerin ve bestenin birbirinden kolayca ayrılması mümkündür.
470

 

Ancak bu iĢlemi musiki eserinin bütününe zarar vermeden yapmak mümkün değildir. 

Yani bir Ģarkıdan sözlerini/güftesini çıkartmak o Ģarkının etkisini azaltacak ve maddi 

değerini düĢürecektir. Günümüzde özellikle pop Ģarkılarının hemen tamamı 

müzikleriyle olduklarından daha çok güfteleri ile gündemdedirler.  

 

O halde bir sinema eserine özel olarak bestelenmiĢ bir Ģarkıda hem güfteci hem de 

besteci musiki eserinin sahibi durumundadır. Öyleyse, bir sinema eserine özel olarak 

hazırlanmıĢ bir Ģarkının bestecisini sinema eseri sahibi olarak kabul edip, güfte 

yazarını sinema eseri sahipleri birliği dıĢında tutmak mümkün müdür? 

 

Kanaatimce, sinema eserine özel olarak bestelenmiĢ olsa dahi bir Ģarkının güftecisini 

sinema eseri sahibi olarak nitelendirmek olası değildir. Zira bir filmin özgün 

müziğinden anlaĢılması gereken husus, filmin bütününe özgünlük veren, her bir 

sahneye ayrı ve özel olarak bestelenmiĢ musiki eserleridir. Bu aĢamada sadece 

sinema eserine özgü hazırlanmıĢ olsa bile tek bir Ģarkıya söz yazarlığı yapmıĢ olmak 

sinema eseri sahibi olarak kabul edilmeye yeterli olmayacaktır.  

 

Zaten bu yönde bir kabul, görüntü yönetmeni gibi filme sinemasal katkısı çok daha 

fazla olan birinin bile sinema eseri sahibi olarak kabul edilmediği sistemimizde, 

adaletsiz sonuçlara yol açabilecektir. Bu sebeple çok istisnai haller geliĢmediği 

müddetçe kanunun lafzına bağlı kalınması ve güfte yazarının değil yalnızca özgün 

müzik bestecisinin sinema eseri sahibi sayılması gerektiği kanaatindeyim. 
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 Ayiter, s.99; Erel, 3. Bası, s.94. 
470

 Tekinalp, a.g.e., s.141. 
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cc) Senarist 

 
Fransızca kökenli bir sözcük olan senarist, diğer bir ifade ile senaryo yazarı,  bir film 

için baĢlangıç noktası oluĢturacak bir fikri, bir insanlık durumunu, kiĢisel becerilerini 

kullanarak sinematografik bir öyküye dönüĢtüren kiĢidir.
471

  

 

Bir bakıma sinema eserinin “ana omurga”sını oluĢturan senaristler; Ġrlanda, 

Almanya, Ġngiltere, ABD gibi ülkelerde eser sahibi sayılmamalarına rağmen, Ġsviçre, 

Fransa, Ġspanya gibi ülkelerde eser sahibi olarak korunmaktadırlar.
472

 4110 sayılı 

kanun değiĢikliği sonrasında, Türk Hukukunda da senaryo yazarları eser sahibi 

olarak kabul edilmektedirler. 

   

Sinema eserindeki yaratıcı katkısı yadsınamaz olan senaristlerin eser sahibi olarak 

kanunda sayılması isabetlidir. Lakin bizce son derece yerinde olan bu değiĢikliğe 

getirilen bir takım eleĢtiriler de olmuĢtur. Senaryo yazarının ilim ve edebiyat eserleri 

grubunda eser sahibi olduğu ve sinema eseri sahibi olarak kabul edilmesinin isabetli 

olmadığını ifade eden bir görüĢ mevcuttur.
473

  Kanaatimce bu görüĢ, senaryoyu 

sinema eserinden tamamen bağımsız bir eser olarak görmesi ve böyle bir yaklaĢımın 

sinema eserinin bir bütün olduğu gerçeğini zedeleyebileceği için yerinde değildir. 

Senaryo sinema eserinin ve yaratım sürecinin ayrılamaz bir parçasıdır. Bu sebeple 

yazarın da eser sahibi olarak korunması son derece yerinde bir değiĢiklik olmuĢtur. 

 

Eser sahibi olarak kabul edilmelerine karĢın, ne yazık ki güncel hayatta senaristlere 

kanunda atfedilen değer verilmemekte, birçok alanda hakları ihlal edilmekte ve hatta 

emekleri sömürülmektedir. Bu duruma karĢı örgütlü hareket edebilmek için diğer pek 

çok sinema emekçisi gibi senaristler de fikri mülkiyet haklarını korumak, uluslararası 

standartlara uyumu ve mesleki çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesini sağlamak, 

mesleğin etik kurallarını ve ilkelerini belirlemek gibi amaçlarla Sinema ve 

                                                 
471

 Senaryo Yazarları Derneği(Sender)  Meslek ilke ve tanımları, (Çevrimiçi) 

http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=257  , 07.03.2009. 
472

 Sterling, IP Rights in Film&Video, s.177 vd.  
473

 Kılıçoğlu, Kanun EleĢtirisi, s.10.  

http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=257
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Televizyon Yazarları Derneği (SENDER) isimli bir dernek kurmuĢlar bu dernek 

çatısı altında haklarını hukuken ve iktisaden korumaya çalıĢmaktadırlar.
474

 

 

Ayrıca yurtdıĢında da benzer amaçlara sahip birçok senarist derneği bulunmaktadır. 

Bunların baĢında Avrupa Senaryo Yazarları Federasyonu(FSE)
475

, Amerika Senaryo 

Yazarları Birliği (ASA)
476

 ve Amerikan Yazarlar Derneği(WGA)
477

 gelmektedir. 

FSE yayınladığı bir manifesto ile senaryo yazarlarına tanınan sınırlı ve ayırt 

edilemeyen eser sahipliği konumunun kabul edilemez olduğunu, senaryo yazarlarının 

sinemanın asli sahiplerinden olduğunu ve buna göre muamele görmeleri gerektiğini, 

ayrıca yapılan ücret sözleĢmeleri ile filmlerin her türlü tanıtımında kendilerine de yer 

verilmesinin gerekliliğinin altını çizmiĢtir.
478

 

 

Tüm bu sorunlar çerçevesinde SENDER de yayınladığı Anayasasında
479

 senaristin 

yapımcıyla para-sermayeyle iliĢkisinin ücretten ibaret olamayacağını, yayın ve müzik 

sektörlerinde olduğu gibi sinema sektöründe de senariste filmin brüt gelirleri 

üzerinden belirli bir oranda pay verilmesi gerektiğini bildirmektedir.(m.2) Ayrıca her 

çalıĢmada asgari bir kontrat talep etmek, bir seferde bütün mali hakların devrini 

zorlayan uygulamaları ortadan kaldırmak ve her yayın için ayrı bir hak talep etmeyi 

senaristlerin haklarının baĢlıcalarından görmek gerektiğini belirtmiĢtir .(m.4) 

 

Görüldüğü gibi kimi ülkelerin hukuklarında senaristler eser sahibi olarak kabul 

edilmemekte, ülkemizde ise görünürde eser sahibi olsalar dahi iktisadi bakımdan çok 

güçlü olan yapımcılar yüzünden ne yazık ki eser sahipliğinden doğan haklarını 

kullanamamaktadırlar. 

 
Bunun dıĢında her yıl belli dönemlerde sinemanın geliĢmesi için kamusal katkıyı 

öngören Sinema Destek Kanunu, senaryo çalıĢmalarına da parasal destek vermeyi 
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 Bkz: Sender Tüzüğü Madde 3. (Çevrimiçi) http://www.senaryo.org.tr/sender_hakkinda.aspx  

     03.03.2009 
475

 The Federation of Scriptwriters in Europe. 
476

 American Screenwriters Associaton. 
477

 Writers Guild Of America. 
478

 (Çevrimiçi)  http://www.scenaristes.org/manifesto.htm , 04.03.2009. 
479

 Sender Anayasası için bkz: (Çevrimiçi)  http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=274   

    04.03.2009. 

http://www.senaryo.org.tr/sender_hakkinda.aspx
http://www.scenaristes.org/manifesto.htm
http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=274


 138 

düzenleyen hükümler içermektedir.(Sinema Destek Kanunu m.8/a) Uygulamada 

yaĢanan bazı sorunlar olmasına ve özellikle destek kararı verilmesi aĢamasında 

sektör temsilcilerinden daha fazla kamusal temsiliyetin olması gibi olumsuzluklarına 

karĢın, sinema ve bu kapsamda senaryo yazarının desteklenmesi olumlu bir adımdır. 

 

Senaristler eser sahibi konumunda olmalarına rağmen bir sinema eserinde genellikle 

hak ettikleri övgüye mazhar olamamaktadırlar. Örneğin, basit bir ayrıntı gibi görünse 

de bir filmin afiĢinde dahi kendilerine yönetmenden ve hatta icracı sanatçılardan bile 

daha az yer verilmektedir. Bu bakımdan film afiĢlerinde en azından yönetmenin adı 

kadar büyük puntolarla isimlerinin belirtilmesi bile senaristler için uğruna mücadele 

edilecek bir durum halini almıĢtır.
480

 

   

Senaryo ve senaristler bakımından Kanundan kaynaklanan en ciddi sorunlardan biri 

ise senaryo yazımının farklı aĢamalardan oluĢmuĢ bir bütün olduğu gerçeğinin göz 

ardı edilmesidir.  Oysa senaryonun her aĢaması, yaratıcısının özgünlüğünü barındıran 

özgün bir söylemdir. FSEK ve hukuksal içtihatları de dikkate alarak senaryonun bu 

yaratım ve yazım aĢamalarını; Sinema filmi için; Fikir, synopsis
481

, film öyküsü
482

, 

sahneleme(treatment) ve diyalog yazımı olarak, Bir TV dizisi için; Fikir, Çerçeve 

Öykü, Bölüm Öyküsü, Bölüm Sahnelemesi (treatmanı), Bölüm Diyalog Yazımı” 

olarak kabul edilebilir. 

 

Görüldüğü üzere senarist ve diyalog yazarının dıĢında da senaryoya emek veren 

birçok yazar mevcuttur. Bu bakımdan kanunda senaristin yanında ayrıca diyalog 

yazarının da belirtilmiĢ olması diğer yazarların durumunun ne olacağı sorusunu akla 

getirmektedir. Bu soruna aĢağıda, “Diyalog Yazarı” bölümünde ayrıca 

değinilecektir.
483

 

                                                 
480

 Amerika’da WGA tarafından senaristlerin haklarının iyileĢtirilmesi için gerçekleĢtirilen büyük 

grevde, taleplerden biri de bu husus olmuĢtur. 
481

 Synopsis(Sinopsis): Yunancada bir bakıĢta okunabilen anlamına gelmektedir. Bir senaryo/filmi 

ortaya çıkartacak özgün bir “fikir”in, temel konu, tema ve “olay örgüsü”nü, ilk bakıĢta ve kısaca 

okutan, sinematografik bir söylemdir. 
482

 Film Öyküsü: Belli bir toplumsal formasyonun (yaĢantı), yeteri kadar ayrıntılı soyut/somut bir 

dramatik bir olay örgüsünün, özgün bir “fikir”, belirli konu ve temaların, kendine özgü sinematografik 

bir dille anlatımı/söylemidir.  
483

 Bkz: II. Bölüm, II/A, 3/c, dd: Diyalog Yazarı. 
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Kısacası senaristler de, diğer sinema eseri sahipleri gibi, teoride eser sahibi olarak 

kabul edilmiĢ olmalarına rağmen pratikte tüm haklarını baĢtan yaptıkları bir 

sözleĢme ile yapımcıya devretmekte ve bahĢedilen eser sahibi sıfatı mevcut 

uygulamalar nedeni ile ne yazık ki sadece kağıt üstünde kalmaktadır.   

 

dd) Diyalog Yazarı 

 
Diyalog yazarı bir senaryodaki karakterleri yine o senaryodaki olay örgüsüne ve 

yazılan karakterlerin davranıĢ ve tutumlarına uygun olacak biçimde “konuĢturan” 

kiĢidir. Ġzlenen sinema filminde hangi karakterin ne söyleyeceğini, hangi kelimeleri 

kullanarak konuĢacağını belirleyen kiĢidir. Diyalog yazarı senaryoyu yazan kiĢi ile 

aynı olabileceği gibi farklı biri de olabilir. Bu sebeple senaryo yazarını, sahneleri ve 

bunların akıĢını ayrıntılı biçimde anlatan ve diyalogları yazan kiĢi olarak tanımlamak 

pek uygun düĢmemektedir.
484

  

 

Diyalog yazarı da 4630 sayılı Kanun değiĢikliği ile eser sahibi statüsü kazanmıĢ 

sinema emekçilerinden biridir. Fransa, Avusturya, Belçika, Macaristan, Portekiz, 

Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde de eser sahibi olarak kabul edilen diyalog 

yazarlığı da senaristlik iĢinin ayrılmaz bir parçasıdır. Esasen, eser sahibi olarak 

senarist zaten kabul ediliyorken ayrıca diyalog yazarını da eser sahibi olarak 

saymanın gereksiz olacağı düĢünülebilir. Lakin daha önce de belirtildiği gibi
485

, 

senaristliğin birçok alt dalı vardır. Senaristlerin de kendi aralarındaki görev tanımları 

çeĢitlilik göstermektedir. Örneğin, bir sinema eserinin senaryosunun hazırlanma 

aĢamasında diğer pek çok edebiyat eserinde de olduğu gibi diyalog yazarı, film 

öyküsü yazarı, tretman
486

 yazarı, editör, senior yazar
487

, junior yazar
488

 gibi birçok alt 

dal vardır ve bu kiĢilerin de tamamı esasen senaristtir.  

                                                 
484

 Kınacıoğlu; a.g.m., s.211. “Senaryo yazarı sahneleri ve bunların akışını ayrıntılı biçimde aktarır, 

diyalogları yazar.” Bu tanımın yanlıĢ anlaĢılmalara yol açabileceğine dair benzer yönde bir görüĢ için 

Bkz: Tosun, a.g.e., s.18. 
485

 Bkz: II. Bölüm, II/A, 3/c, cc: Senarist. 
486

 Tretman; senaryonun, zaman akıĢını da gösteren, 20-25 sayfalık geniĢ bir özetidir. Ġçinde karakter 

tanımlamaları, olay örgüsü ve örnek olarak da birkaç sahne ve diyalog barındırabilir.  
487

 Senior Yazar(Usta Yazar); Senaryonun her aĢamasıyla ilgilenen ve yazar grubuna öncelik eden 

yazardır.  
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Bu aĢamada sorulması gereken soru Ģudur; Bu kiĢilerin tamamı senarist ise kanun 

koyucu neden ayrıca diyalog yazarını da eser sahibi olarak belirtme gereği 

duymuĢtur?   

 

FSEK, eser sahipliğini; Senaryo Yazarı, Film Yönetmeni ve Özgün Müzik  

Bestecisi olarak tanımlarken, bir anlamda da, eser (filmin) üretim sürecinin 

“kısımlara ayrılabilir” olduğunu net bir Ģekilde kabul etmiĢ olmaktadır. Fakat aynı 

netlik, senaryonun yazım süreci için maalesef mevcut değildir. Esasen “diyalog 

yazarlığı” ülkemizde pek sık kullanılan bir kategori dahi değildir. Diyalog yazarının 

diyalogları yazabilmesi için, ortada en azından sinematografik anlatıyı düzenlemiĢ 

bir tretmanın olması gerekir. Dolayısıyla buradan yola çıkılacak olursa tretmanın da 

bir eser olarak kabul görmesi, tretman yazarının eser sahibi olarak yasaya konması 

gerekir. Belirttiğimiz gibi diyalog yazımının (neredeyse) “bitmiĢ” bir senaryo için 

geçerli olduğu bilinmektedir. SENDER, Diyalog Yazarı’nın yasada tanımlanmıĢ 

olmasını, sinemacıların mücadelesinden çok, müzik eserlerinin söz yazarlığına 

paralel bir “marangozluk hatası olarak” yasaya konduğunu belirtmektedir.
489

 

 

Kanaatimce, bu düzenlemenin bir diğer sebebi ise sektörde belirli bir isim kazanmıĢ 

senaristlerin diğer yardımcı yazarları kullanmalarının önüne geçmektir. Zira bu 

düzenlemeden önce örneğin sadece hikayeyi yazan kiĢi senarist olarak sinema 

eserinin künyesine yazılmakta, her türlü telif hakkından bu kiĢi yararlanmaktaydı. 

Senaryonun oluĢmasında emeği geçen diğer yazarlar ise adeta bu kiĢinin ya da 

yapımcı Ģirketin maaĢlı elemanları statüsünde görülmekte, isimleri sinema eserinin 

künyesine “yazı grubu” olarak eklenmekte ve sinema eseri üzerinde ciddi bir yaratıcı 

emeği ve mesaisi olan bu kiĢiler yok sayılmaktaydı. 

 

Ancak kanunun diyalog yazarını eser sahibi olarak kabul etmiĢ olması da ne yazık ki 

bu durumu pek fazla değiĢtirememiĢtir. Zira diyalog yazarı eser sahipliği statüsüne 

                                                                                                                                          
488

 Junior Yazar (Çırak Yazar): Senior (usta) yazarın gözetimi altında çalıĢan ancak elindeki iĢi yine 

kendi kiĢisel becerisi ile yaratan yazardır.  
489

 (Çevrimiçi) http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=257 , 10.03.2009. 

http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=257
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kavuĢmuĢ olsa dahi senaryoda emeği geçen diğer yazarlar ne yazık ki hala göz ardı 

edilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek ve yazarların yaratıcı emeklerinin 

sömürülmesinin önüne geçebilmek için yeni bir düzenleme ile senaristlik mesleğinin 

tanımı ve aĢamaları ayrı ayrı ve açıkça belirtilmeli ve bu kiĢilerden hangilerinin eser 

sahibi olacağı yine ayrıca belirlenmelidir. 

 

Günümüzde senaristler bakımından en önemli sorun, tıpkı filmin yaratım süreci gibi, 

senaryo yazım sürecinin de, yaratıcılık açısından, kısımlara ve aĢamalara ayrılabilir 

olduğunu, yasal güvenceler altına alınmasıdır. Kanunun 10. maddesine konan ek 

fıkra, senaryo yazım aĢamalarını bir bütünmüĢ gibi kabul etmektedir. Oysa özellikle 

TV sektöründeki çalıĢmalarda yazım süreci çeĢitli aĢamalara bölünmektedir. Hatta 

bu aĢamalar gerek sektör, gerek kurumsal iĢleyiĢlerde ve gerekse hukuki içtihatlarda 

“Eser” muamelesi görmektedir. Fakat uygulamadaki bu ileri adımlara rağmen yasa, 

“Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır.” demekle yetinerek ve bu aĢamaları 

tanımlamayarak, uygulamaların gerisinde kalmaktadır. Bu iĢleyiĢ sadece bağlantılı 

hak sahibi yapımcıların lehine çalıĢmaktadır. Örneğin, FSEK’de yer almasa da, 

“Film Öyküsü”, gerek üretim iliĢkilerinde ve film jeneriklerinde, gerekse hukuksal 

içtihatlarda zımnen “eser” olarak kabul görmektedir. Sinema Destek Kanunu’nda 

proje baĢvuruları için “en az 5 en fazla 15 sayfa”lık bir film öyküsü istenmesi de bu 

yaratımın da bir “eser” olduğunun tescili sayılabilir. 

 

Ancak bir eser sahibi grubunun (senarist) bu denli ayrıntılı olarak yasayla 

düzenlenmesi de genel kabul görmüĢ kanun yapma tekniği ile bağdaĢmayacaktır. 

Bunun için yapılması gereken, senaristler ile beraber tüm sinemacıların haklarını ve 

meslek tanımlarını içeren yeni bir yasal düzenleme yoluna gidilmesidir. Senaristlik 

mesleğinin ne olduğu, senaryo yazım aĢamasında kimlerin emeği geçtiği, bu emek 

sahiplerinden hangisinin “teknik eleman”, hangisinin esere hususiyetini veren eser 

sahibi olarak korunacağı belirlendikten sonra FSEK’te eser sahibi olarak sayılan ve 

esasen senaristliğin bir alt dalı olan diyalog yazarı eser sahibi olarak tanımlanmaktan 

vazgeçilmelidir. 

 



 142 

ee.)Animatör 
 

Animatör sözcüğü Fransızcadaki animateur (canlandıran) sözcüğünden türemiĢtir.  

Animasyon ise tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket 

duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma iĢi anlamına gelir.
490

 

 

Animatörün sinemadaki teknik anlamı ise animasyonu yapan kiĢidir. Animasyon, 

bildik anlamıyla çeĢitli çizimlerin hızlıca hareket ettirilmesi
491

 ile oluĢturulabileceği 

gibi günümüzde geliĢen teknoloji sayesinde stop motion
492

, motion capture
493

 gibi 

çok daha farklı Ģekillerde de yaratılabilir. Ancak türü ne olursa olsun, animatörün, 

animasyonun en vazgeçilmez unsuru olduğu Ģüphesizdir. Kanunun gerekçesinde de 

“canlandırmayı yapan animatörün eserin yaratılmasındaki önemli ve vazgeçilmez 

katkısı sebebi ile eser sahibi sayıldığı” belirtilmiĢtir.
 494

  

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki hükmün tanım kısmında “canlandırma tekniği” deyimi 

kullanılmıĢ olmasına rağmen canlandırmayı yapan kiĢinin animatör olarak 

betimlenmesi kanaatimce doğru olmamıĢtır. Bunun yerine Türkçe bir kelime olan 

“canlandırıcı” kelimesinin kullanılması Türkçe kullanımı açısından daha yerinde 

olacaktır. 

 

Belirttiğimiz gibi animatörler “canlandırma tekniği ile yapılan sinema eserlerinde” 

eser sahibi olarak kabul edilmiĢtir. Oysa günümüzde öyle filmler yapılmaktadır ki 

gerçek oyuncular ile çizgi karakterler birlikte rol alabilmekte
495

 ya da gerçek 

oyuncuların yer aldığı bir sinema eserinin bir bölümü veya bazı sahneleri animasyon 

                                                 
490

 Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr , 04.03.2009. 
491

 Bu geleneksel yönteme cell-motion adı verilmektedir. 
492

 Objelere ufak hareketler verip, kare kare fotoğraflamak suretiyle meydana getirilmiĢ animasyon 

türüdür. 
493

 Çizgi karakterlere hareket vermek için gerçek canlılardan faydalanma yöntemidir.  Örneğin bir 

insanın çeĢitli eklemlerine ileticiler bağlanıp bu kiĢi koĢturulduğunda ekrandaki çizgi karakter de bu 

hareketleri algılayıp aynı nizamda hareket edecektir. Bu sayede çok gerçekçi animasyonlar elde 

edilmektedir. 
494

 Tekinalp, a.g.e.,  s.139. 
495

 Örneğin 1996 Yapımı Sapace Jam isimli filmde çizgi film karakterleri gerçek oyuncular ile 

birlikte rol almaktadır. 

http://www.tdk.gov.tr/
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yöntemi ile çekilebilmektedir.
496

 Bu gibi tamamen değil ancak kısmen animasyon 

tekniği kullanılan filmlerde de animatörler eser sahibi olarak kabul edilebilecekler 

midir?   

 

Kanaatimce, kanunun “canlandırma tekniği ile yapılan sinema eserlerinde” Ģeklinde 

kullandığı ifadeyi sadece ve tamamen canlandırma ile meydana getirilmiĢ eserler 

Ģeklinde dar yorumlamak doğru olmayacaktır. Zira yukarıda bahsedilen Ģekilde 

meydana getirilmiĢ ve kısmen animasyon kullanılan filmlerde bu canlandırma 

yapılan bölümler de filmin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kısımların filmden 

çıkartılması ya da ayrı düĢünülmesi mümkün değildir. O yüzden bu Ģekilde kısmen 

de olsa canlandırma kullanılmıĢ sinema eserlerinde de bu canlandırmaları meydana 

getiren animatörlerin eser sahibi olarak kabul edileceğinden Ģüphe yoktur. 

 

d. Haklara ĠliĢkin Koruma Süresi ve Son Kanun DeğiĢikliklerinin 

Hukuki Duruma Etkisi 

 

Fikri Mülkiyet alanındaki her eser yalnızca kısıtlı bir süre için korunmaktadır. Eser 

sahibinin ve ailesinin eserden iktisadi olarak yararlanması sağladıktan sonra bu 

eserler üzerindeki koruma süresi sona ermektedir. Bu Ģekilde eserler dünya kültür 

mirasına mal olmaktadır.  

 

Koruma sürelerine iliĢkin olarak, gerek ulusal hukukta gerekse uluslararası hukukta 

birçok düzenleme yapılmıĢ ve mevzuat değiĢiklikleri olmuĢtur. Özellikle Türk 

Hukuku bakımından yaklaĢmak gerekirse, koruma sürelerine iliĢkin yapılan bu 

mevzuat değiĢikleri birçok ihtilafı da beraberinde getirmiĢtir. 

 

Sinema eserlerine iliĢkin koruma süresi, FSEK’in ilk halinde m.29 uyarınca 20 yıl 

iken anılan maddede değiĢiklik yapılmıĢ ve 4110 sayılı Kanun ile koruma süresi 70 

yıla çıkarılmıĢtır. 4630 sayılı Kanunla ise, 29. madde tamamen yürürlükten 

                                                 
496

 2005 yapımı Sin City isimli sinema filmi gerçek oyuncularla çekilen bir film olmasına rağmen 

filmin bir sahnesinde hikaye tamamen animasyon kullanılarak anlatılmaktadır. 
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kaldırılarak,  27. madde ile uyumlu hale getirilmiĢtir. 70 yıla çıkarılan bu koruma 

süresi, 4630 sayılı Kanun Ek-2 maddenin ilk fıkrası uyarınca üretilen tüm sinema 

eserlerine uygulanacaktır. Yani 1995 öncesine ait, eser sahibinin yapımcı olduğu 

sinema eserleri için de koruma süresi 20 seneden 70 seneye çıkarılmıĢtır. Zaten 

aksine bir uygulama olması da söz konusu değildir. 70 yıllık koruma süresinin 

yalnızca 1995 senesinden sonra alenileĢmiĢ
497

  eserler için olduğu ve bu tarihten önce 

alenileĢmiĢ eserlerin 20 yıldan sonra her türlü teliften muaf olacağı gibi bir kabul bizi 

isteyen her televizyon kanalında bu eserlerin izin alınmaksızın gösterilmesi gibi bir 

sonuca götürür ki böyle bir sonuç kabul edilemez. Ayrıca aksi yönde bir durum 

Anayasa’nın eĢitlik ilkesini de zedeler nitelikte olacaktır. 

 

Ancak eser sahibi konumundaki yapımcıların haklarının korunma süresinin 70 yıla 

çıkması halinde de ortaya ciddi bir ihtilaf çıkmıĢtır. 1995 öncesi yapımlarda bilindiği 

gibi yapımcı eser sahibi konumundadır. Ancak bu koruma 20 sene ile sınırlıdır.  

Yapımcılar 1995 öncesi eser sahibi konumunda oldukları sinema eserleri üzerindeki 

mali haklarını ya da bu hakların kullanım hakkını çeĢitli sözleĢmelerle televizyon 

kanallarına ya da diğer yapımcılara devretmiĢlerdir. Ancak koruma süresinin 70 yıla 

çıkması ile birlikte bu 20 yıllık süresi dolan eserlerin, mali hakları devretmiĢ eser 

sahiplerinin birçoğu mahkemelere baĢvurarak kanun değiĢikliği nedeni ile eser 

üzerindeki hakların kendilerine döneceğini iddia etmiĢler ve bu hususta onlarca dava 

ikame etmiĢlerdir.  Açılan davaların tamamında gerek yerel mahkemeler gerek 

Yargıtay, kanun değiĢikliği sonucu ortaya çıkan hakların eser sahibine döneceğini 

hüküm altına almıĢlardır.  

 

Yargıtay’ın 2007 gibi oldukça yeni sayılabilecek bir tarihte aldığı kararda bu husus 

açıkça vurgulanmaktadır.
498

 Olayda davacı yapım Ģirketi, 1982-1984 yıllarında Çiçek 

Abbas, Şalvar Davası, Lodos Züftü ve Fahriye Abla isimli dört sinema eseri imal 

ettiğini, filmlere ait bazı hak ve yetkilerin o tarihlerde sözleĢmelerle davalıya 

devredildiğini, 5546 sayılı yasada 1995 ve 2001 yıllarında yapılan değiĢiklikler 

                                                 
497

 AlenileĢme eser sahibinin eserini umuma arzı ile baĢlar. Bkz: Arslanlı, a.g.e., s.120. 
498

 Yargıtay 11. HD., 2006/7692 E., 2007/10726 K. T.17.07.2007. YayınlanmamıĢ Yargıtay kararı. 

SESAM arĢivinden alınmıĢtır. 
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sonucu tüm sinema eserlerinin 20 yıl olan koruma sürelerinin 70 yıla uzatıldığını, 

koruma sürelerinin uzatılmasından münhasıran eser sahibinin yararlanacağını, 

davaya konu olan filmlerin tamamının 12.06.1995 tarihinden daha eski tarihlerde 

imal edilmiĢ olması nedeniyle eser sahibinin yapımcı olan müvekkil olduğunu, bu 

sebeple davalının mali hakları kullanmaya devam etmesinin hukuka aykırı 

bulunduğunun tespiti ile olası tecavüzlerin men ve ref’ine karar verilmesini talep ve 

dava etmiĢtir.  

 

Davalı ise, davacı tarafın yeni bir çaba göstermeden sadece mevzuat değiĢikliğine 

dayanarak daha önce bedelleri alınmıĢ filmlerinin mali haklarına yeniden sahip 

olmasının hukuken geçerli bulunmadığını savunarak bu yönde bir hak ihdas 

edilmesinin sebepsiz zenginleĢmeye yol açacağını, mali haklar süresiz olarak 

devredildiği için yüksek bir bedel ödendiğini belirterek davanın reddini talep 

etmiĢtir. Yargıtay, yapılan temyiz incelemesi üzerine; 

“Yapılan inceleme sonucu dava konusu filmlerin eser sahibinin davacı 

olduğu, FSEK’de yapılan değişiklikler sonucu 20 yıl olan koruma süresinin 

70 yıla çıktığını, koruma süresinin uzatılmasından doğan hakların yasa 

gereği hiçbir işleme gerek kalmaksızın davacıya geçtiği gerekçesiyle dava 

yerel mahkemece kabul edilmiş (…) kanuna uygun bulunan hükmün 

onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”
499

 

 

Görüldüğü gibi Yargıtay oybirliği ile aldığı kararı ile 1995 yılından önce meydana 

getirilen ve koruma süreleri 20 yıl olarak baĢlayan sinema eserlerinin koruma 

sürelerini 70 yıla çıkacağını tartıĢmaya mahal vermeyecek Ģekilde hüküm altına 

almıĢtır.  

 

Yargıtay diğer bir kararında ise Ģu Ģekilde hüküm vermiĢtir; 

“(…)FSEK 82. maddesine göre de, fikri haklarla ilgili kabul edilen 70 yıllık 

genel koruma süresi bağlantılı haklar bakımından da geçerlidir. Ancak 

koruma ilk tespitin yapıldığı tarihten başlamaktadır. Film yapımcısının 

                                                 
499

 Yargıtay 11. HD., 2006/7692 E., 2007/10726 K. T.17.07.2007. YayınlanmamıĢ Yargıtay kararı. 

SESAM arĢivinden alınmıĢtır. 
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hakları ise FSEK 80/2’de düzenlenmiş olup, film yapımcısı eserin doğrudan 

veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması, 

kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme ve yasaklama konularında 

münhasır yetkilidir.(…) Bu durumda davacıların 16.12.1991 tarihli 

sözleşme konusu olan 4 adet filmin mali haklarına sahip olduğu, 20 yıllık 

koruma süresi dolan filmlerin bağlantılı haklarının da 4630 sayılı 

kanunun Ek-2 maddesi uyarınca davacılara döndüğü, davalının bu filmler 

üzerinde herhangi bir hakka sahip olmadığı kanaatine varılmıştır.
500

 

 

Yargıtay’ın bu kararları son derece yerindedir. Zira FSEK 51. maddesinde ileride 

çıkarılacak mevzuatın eser sahibine tanıması muhtemel mali hakların devrine veya 

bunların baĢkaları tarafından kullanılmasına müteallik sözleĢmelerin batıl olacağı ve 

ileride çıkarılacak mevzuat ile mali hakların Ģümulünün geniĢletilmesi halinde veya 

koruma süresinin uzatılmasından doğacak yetkilerden vazgeçen veya bunların 

devrini ihtiva eden sözleĢmeler hakkında da bu hükmün uygulanacağı açıkça 

belirtilmektedir. O halde 20 yıllık koruma süreleri dolan filmlerin mali hakları tekrar 

eser sahibine dönecektir. Yargıtay’ın diğer kararlarından da bu yönde bir içtihat 

oluĢturulduğu açıktır.
501

  

 

AB Hukukunda da koruma sürelerinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi eserlerin 

uluslararası alanda korunmalarını zorlaĢtırdığı için 1993 senesinde “Süreler 

Hakkında Direktif”
502

 çıkarılmıĢtır. Bu direktif ile eser üzerindeki hak sahipliği ve 

bağlantılı hakların korunmasına iliĢkin sürelerin yeknesaklaĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

Direktiften önce, koruma süresi bazı ülkelerde, eser sahibinin ölümünden sonra 70 

                                                 
500

 Ġstanbul 2. FSHM, 2006/214 E., 2006/1027 K. Kararı; Yargıtay 11. HD.’nin 2008/6832 E., 

2008/12267 K., nolu kararı ile onanarak kesinleĢmiĢtir. (YayınlanmamıĢ Yargıtay Kararı, SESAM 

arĢivinden alınmıĢtır.) 
501

 Benzer yönde kararlar için Bkz:  

      11. HD. 2003/754 E., 2003/6996 K. 

      11. HD. 2004/11836 E., 2005/1155 K. 

      11.HD. 2003/12120 E., 2003/10894 K. (YayınlanmamıĢ kararlar. SESAM arĢivinden edinilmiĢtir.) 
502

 EC Term Directive- Dir. 1993, (Çevrimiçi) 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc.tt (20.03.2009) 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc.tt
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yıl (Almanya, Avusturya, Ġspanya), bazı ülkelerde ise 50 yıl (Ġngiltere) iken, Direktif, 

Bern SözleĢmesiyle uyum sağlamak suretiyle, bu süreyi 70 yıl olarak belirlemiĢtir.
503

 

 

Bu direktif, 12 Aralık 2006 tarihinde Bağlantılı Hakların ve Telif Haklarının Süre 

Bakımından Korunmasına iliĢkin baĢka bir direktif ile güncelleĢtirilmiĢ ve 

yenilenmiĢtir.
504

 Direktifin 2. maddesi uyarınca sinema eserlerinde yönetmen eser 

sahibi ya da eser sahiplerinden biri olarak kabul edilecektir. Koruma süresi ise eser 

sahibinin ölümünden, eğer eser sahibi birden çok kiĢi ise son kiĢinin ölümünden 

itibaren 70 sene olarak kabul edilmiĢtir.
505

  

 

Son değiĢikliklerin ardından Türk Hukukunda da mevcut düzenleme uyarınca 

hakların koruma süresinin “eser sahibinin yaĢadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 

70 yıl” olacağı kabul edilmiĢtir. (FSEK m.27/1) 1995 öncesine ait ve yapımcının eser 

sahibi olduğu eserler bakımından bu süre sinema eserinin alenileĢmesinden itibaren 

baĢlayacaktır. AB direktifine uygun olarak bizim hukukumuz bakımından da bu 70 

yıllık süre son eser sahibinin ölümünden itibaren iĢlemeye baĢlayacaktır. 

 

Ancak Türkiye’nin de taraf olduğu Bern sözleĢmesi ise bu direktiflerle ve FSEK’le 

çatıĢma halindedir. SözleĢmenin 7. maddesi uyarınca, sözleĢme ile öngörülen 

koruma süresi eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden sonra elli yıl devam 

edecektir. Ancak Bern SözleĢmesi bu hükme de sinema eserleri aleyhine bir istisna 

eklemiĢ ve sinema eserleri ile ilgili olarak, Birlik ülkelerinin sağlayacağı koruma 

süresi, eser sahibinin izni ile eserin kamuya sunulmasından sonraki elli yıl veya 

böyle bir durum söz konusu olmazsa eserin yapımından sonraki elli yıl içinde 

geçerliliğini yitirecektir.
506

 

 

Görüldüğü üzere AB Direktifleri ve FSEK’te Bern SözleĢmesi’nden farklı bir 

düzenlemeye gidilmiĢ, 50 yıllık koruma süresi 70 yıl olarak kararlaĢtırıldığı gibi,  bu 
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 Christie/Gare, a.g.e.,  s.221. 
504

 Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council, (Çevrimiçi)  
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505
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506
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sürenin sinema eserinin alenileĢmesinden sonra değil, eser sahibinin ölümünden 

sonra uygulanacağını da hüküm altına alınmıĢtır.  

 

Sürelere iliĢkin üzerinde durulması gereken son husus ise Anayasa’nın 90. 

maddesidir. AY. m.90 gereği, usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ temel hak ve 

özgürlüklere iliĢkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda milletlerarası andlaĢma 

hükümleri esas alınacaktır. Peki, AY m.90 hükmü gereği süre bakımından Bern 

SözleĢmesinin uygulanacağı ve FSEK’teki 70 yıllık sürenin geçersiz kaldığı 

savunulabilir mi? Kanaatimce, böyle bir yorum yapmak mümkün değildir zira Bern 

SözleĢmesindeki koruma süresi yine Bern SözleĢmesinde korunan haklara iliĢkin 

olarak getirilmiĢtir. Ayrıca FSEK’in koruma süresine iliĢkin hükmü, Bern 

SözleĢmesindekine nazaran hak sahiplerinin daha lehinedir. Bu bağlamda FSEK’te 

yer alan korumadan faydalanmanın süresi yine FSEK’te kararlaĢtırıldığı üzere 70 yıl 

olacaktır.  

 

B- Mukayeseli Hukukta Sinema Eseri Sahipliğine ĠliĢkin ÇeĢitli 

Düzenlemeler 

  

Sinema eseri üzerindeki hak sahipliğinin düzenlemesi daha önce de belirttiğimiz gibi 

Bern AnlaĢması uyarınca her ülkenin kendi mevzuatına bırakmıĢtır. Bu durum 

sinema eserlerinde hak sahipliği kavramını yeksenaklaĢmaktan uzaklaĢtırdığı gibi her 

ülkenin kendine özgü bir çözüm yolu yaratmasına ve bu konuda birbirinden çok 

farklı yüzlerce düzenleme meydana gelmesine sebep olmuĢtur.  

 

Genel olarak ayırmak gerekirse sinema eserleri üzerindeki hak sahipliği yazılı 

hukuka dayalı hukuk sistemi (civil law system) ile mahkeme kararlarının temel 

alındığı hukuk sistemini (common law system) kabul eden ülkeler arasında farklılık 

göstermektedir. Yazılı Hukuk Sistemi, kanun koyma yoluyla pozitif hukuk 

kurallarından oluĢmuĢken (Kara Avrupası Hukuku), Mahkeme Kararlarından oluĢan 
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sistem ise büyük ölçüde mahkeme kararları ve içtihatlarda vücuda getirilmiĢ hukuk 

düzenlerini (Anglo Sakson Hukuku) içerir.
507

 

 

Kara Avrupası hukuk sisteminde yer alan ülkelerde de sinema eserlerinin ve hak 

sahipliğinin düzenlenmesi bakımından getirilen çözümler çok çeĢitlidir. Örneğin 

Fransız hukukunda, kural olarak sinema eseri (ve diğer “görsel iĢitsel” [audiovisual] 

eserler) üzerinde hak sahipliği çeĢitli kimselere aittir; senaryo yazarı, diyalog yazarı, 

özgün müzik bestecisi, filmin yönetmeni ve görsel-iĢitsel eserin mevcut bir yapıta 

dayanması halinde yapıtın (eseri) yazarı gibi.
508

 Alman hukukunda da benzer bir 

çözüm benimsenmiĢtir; sinema eseri üzerindeki hak sahipliği, yönetmen, görüntü 

yönetmeni, kameraman, müzik bestecisi gibi kiĢilere aittir.
509

 

 

Kural olarak Kara Avrupası hukuklarında, sinema eseri üzerindeki hak sahipliğinin, 

eserin ortaya çıkmasında “yaratıcı katkılarda bulunanlar”a ait olduğu söylenebilir. 

Uygulamada ise genellikle, ülkemizde olduğu gibi, sinema eserini yaratan ve eserin 

oluĢumuna katkıda bulunanların eser üzerindeki mali haklarını eserin yapımcısına 

bıraktıkları müĢahede edilmektedir. Örneğin Fransız hukukunda, aksine bir sözleĢme 

olmadıkça, sinema eseri üzerindeki hak sahipliğinden doğan mali hakların yapımcıya 

devredilmiĢ olduğu varsayımı egemendir. Alman hukuk uygulamasında da, aynı 

çözüm benimsenmiĢtir. ġüphe halinde, sinema eserinin yaratılmasına katkıda 

bulunanların mali haklarını yapımcıya devretmiĢ oldukları kabul edilir. 
510

 

 

Bazı Kara Avrupası ülkelerinde ise daha farklı çözümler benimsenmiĢtir. Buna göre, 

sinema eseri üzerindeki mali hakların, ilke olarak, yapımcıya ait olduğu; eserin 

oluĢumuna katkıda bulunanların mali haklarının ise, ayrı sözleĢmesel düzenlemelerle 

belirleneceği kabul edilmektedir.  Örneğin Avusturya ve Ġtalya’da yönetmen, 

senarist, diyalog yazarı ve besteci eserin birlikte sahipleri olarak kabul edilseler de 
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 Türk Hukuk Lügatı, Türk Hukuk Kurumu, Ankara, BaĢbakanlık Basımevi, 1998, s.17. 
508

 Sterling, WCL, s.194. 
509
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anılacaktır.) 
510
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eser üzerindeki mali haklar aksine sözleĢme olmadıkça doğrudan doğruya yapımcı 

üzerine doğmaktadır.
511

  

 

Görüldüğü gibi ülkemizin de bir parçası olduğu Kara Avrupası hukuk sisteminde, 

mali haklar konusundaki düzenlemeler farklılık gösterse de, eser sahipliği hususunda 

sadece eserin oluĢumuna yaratıcı katkılarda bulunanların hak sahipliği esas 

alınmıĢtır. Esasen bu husus terminolojide de kendini göstermektedir. Eser sahibi 

olarak yaratıcıların kabul edildiği hukuk sistemlerinde telif haklarına “Eser Sahibinin 

Hakları”
512

  Ģeklinde ifade bulurken Ġngiltere ve ABD gibi Anglo-sakson hukuk 

sistemini benimsemiĢ ülkelerde telif hakları “Copyright” yani çoğaltma hakkı 

Ģeklinde ifade edilmektedir. 

 

Kara Avrupası sistemini benimsemiĢ ülkelerde, sinema eseri üzerindeki hak 

sahipliği, eserin oluĢumuna yaratıcı katkılarda bulunan kimselere aittir. Ancak bu 

kiĢilerin, eser üzerindeki mali haklarını bir baĢkasına devir edebilmeleri mümkündür. 

Böyle bir devir söz konusu olmadıkça, mali haklar sadece eserin yaratıcıları 

tarafından kullanılabilir. Bu çözüm, Ġsviçre ve Ġsveç tarafından da benimsenmiĢtir. 
513

 

 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi mali hakların devri ve kimin üzerinde doğduğu 

konusunda farklı düzenlemeler öngörülmüĢtür. Kara Avrupası sisteminde yer alan 

ülkelerden bazıları bir sözleĢme ile tersi öngörülmüĢ olmadıkça, “eserin oluşumuna 

yaratıcı katkıda bulunanlar”ın (creative contributors) mali haklarını yapımcıya 

devretmiĢ oldukları kanuni karine ile kabul edilir. (Örneğin, Almanya ve Fransa’da 

durum böyledir.) Bazı ülkelerde ise yapımcı, sinema eseri üzerindeki mali hakların 

asli sahibi (intial owner) olarak kabul edilir. Bu çözüm de, Ġtalya ve Avusturya 

hukukları tarafından benimsenmiĢtir.
514

 Görüldüğü gibi bazı ülkeler mali hakları 

yapımcıya özgülemiĢ olsa bile Kara Avrupası sisteminde eser sahibi olarak yaratıcı 

emeği olan kiĢiler kabul edilmektedirler.  

 

                                                 
511

 FSE Raporu. 
512

 Ġng: Author’s Rights,  Fr: Droits des auteurs. 
513

 Sterling, WCL, s. 196. 
514

 Sterling, WCL, s. 197. 
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Anglo Sakson hukuk sisteminde ise, çok daha farklı olarak sinema eseri üzerindeki 

hak sahipliğinin, kural olarak yapımcıya ait olduğu benimsenmiĢtir. Bu sistemde eser 

sahibi yapımcıdır. Geleneksel Ġngiliz çözümü olan bu yol, baĢta ABD olmak üzere, 

Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer Commonwealth Ülkeleri
515

 tarafından da 

izlenmiĢtir. 

 

Ġngiliz Telif Hakları Kanunu uyarınca bir sinema eserinin sahibi o eserin meydana 

getirilmesi için gerekli organizasyonu yapan kiĢidir.
516

 Ayrıca çalıĢan tarafından bir 

eser meydana getirildiğinde de bu eserin sahibi olarak iĢveren kabul edilmektedir.
517

  

Ġngiltere’de, AB Yönergelerinden sonra, sinema eseri üzerindeki hak sahipliği 

geniĢletilmiĢ, yönetmene de eser sahibi statüsü tanınmıĢtır. Artık yapımcı ve 

yönetmen eserin “birlikte sahibi”dirler. (joint owners)
 518

 

 

Sinemanın sektörünün en çok geliĢtiği ve sinemaya en ciddi yatırımların yapıldığı 

ABD’de, Telif Hakları Kanunu eser sahipliği statüsünü iki türlü düzenlemiĢtir. 

Bunlar; eserin yaratıcısına ait olması durumu:“works for authorship” ve eserin belli 

bir ücret karĢılığı tutulmuĢ kiĢilerce meydana getirilmesi durumu:  “work made for 

hire” Ģeklinde açıklanabilir.
519

 Sinema eserlerinin bu ikinci grupta yer aldığı kabul 

edilmiĢtir. Bunlar sipariş üzerine vücuda getirilen eserlerdir. Buna göre yönetmenin, 

yapımcının “çalıĢtırdığı bir kiĢi” olması halinde, sinema eseri üzerindeki tüm 

hakların yapımcıya ait olduğu kabul edilir.
520

 Kısaca bir sinema eserine iliĢkin tüm 

haklar kanunen yapımcının olmakta, sinema eseri yaratıcılarının bu hakları geri alma 

ya da yapımcının hakları kullanmasını engelleme gibi bir yetkileri 

bulunmamaktadır.
521
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ABD hukukunda, sinema eseri üzerindeki “asli eser sahipliği hakları” sahiplerinin 

(intial copyright owners) “eserin oluĢumuna yaratıcı katkılarda bulunanlar” 

(creative contributor) olabilmeleri mümkün ise de, uygulamada, “work made for 

hire” (sipariĢ üzerinde yapılmıĢ eser) kuralı nedeniyle, bunların, eser üzerindeki tüm 

haklarını yapımcıya devretmiĢ oldukları kabul edilmektedir.
522

 “Work made for hire” 

satatüsü yapımcı ile emek sahipleri arasında iĢçi-iĢveren durumu mevcut ise 

kendiliğinden, böyle bir durum mevcut değilse sözleĢme ile doğar.
523

 Ayrıca 

Amerikan Telif Hakları Kanunu, haklar bakımından FSEK’te olduğu gibi mali hak-

manevi hak ayrımına gitmemiĢ,
524

 hakların tamamını “copyright” tanımlamıĢtır.
525
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             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SĠNEMA ESERĠNDE BAĞLANTILI HAK SAHĠPLERĠ 

 

 

I. Bağlantılı Hak Kavramı ve Genel Olarak Sinema Eserlerinde 

Bağlantılı Hak Sahipliği 

 

Bir eserin sahibi onu meydana getirendir. Özellikle Kara Avrupası hukuk 

sistemlerinin tamamına yakınında kabul gören bu anlayıĢ, esere yaratıcı çabasını ve 

hususiyetini katan kiĢilerin o eserden doğacak maddi ve manevi haklardan 

yararlanması sonucunu doğurur. Ancak bilindiği üzere bir eserin meydana 

getirilmesinde eser sahibi gibi bir yaratıcı çabası söz konusu olmasa da ciddi 

anlamda emeği geçen birçok farklı kiĢi bulunması mümkündür. Bu sebeple dünyanın 

her yerinde, eser sahiplerine çeĢitli haklar bahĢedilirken eserin meydana gelmesinde 

teknik ya da yaratıcı çabasını ortaya koyan veya sermayesi ve organizasyon gücü ile 

eserin ortaya çıkmasına ya da kitlelere ulaĢmasına olanak sağlayan gerçek veya tüzel 

kiĢilere de eser sahibinin hakları ile bağlantılı bir takım haklar tanınmıĢtır. 

 

Gerek doktrinde gerekse kanunlarda bu tür haklar için KomĢu Haklar, Bağlı Haklar 

ya da Bağlantılı Haklar gibi ibareler kullanılmaktadır. Bu haklar FSEK m.80’de de 

icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve radyo televizyon kuruluĢlarının 

haklarından oluĢan komĢu haklar ile film yapımcısının hakları olmak üzere iki ana 

baĢlık altında incelenmiĢtir. Ancak bu yönde bir ayrım yapılması kanun tekniği 

açısından isabetli değildir. Zira bağlantılı haklar yasal metinlerde, özellikle AB 

hukukunda komĢu haklara eĢ anlamda kullanılmaktadır.
526

 Bu sebeple yapılması 

gereken bağlantılı hak veya komĢu hak terimlerinden birini kabul ederek, icracı 

sanatçı, fonogram yapımcısı ve yayın kuruluĢları ile birlikte film yapımcısının 

haklarını da seçilen bu tek baĢlık altında incelemektir.
527

 Bu bağlamda, “Bağlantılı 

Hak” terimi, halin icabına daha uygun düĢmektedir. 

 

                                                 
526

 Arkan, a.g.e., s.201; Erel,  Kanun Tenkidi, s.539. 
527

 Arkan, a.g.e., s.201. 
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Belirttiğimiz gibi sinema eserleri, yüzlerce, hatta bazen binlerce kiĢinin iĢtiraki ile 

meydana getirilen eserlerdir. Bunlardan eser sahibi olarak kabul edilenleri incelemiĢ 

bulunuyoruz.
528

 Ancak kanunda eser sahibi olarak kabul edilmemiĢ olsa da bir 

sinema eserinin meydana gelmesinde emeği bulunan birçok kiĢi mevcuttur. Bu 

sebeple sinema eserleri kavramında incelenmesi gereken diğer bir konu da eserde rol 

alan oyuncular, özgün müziği icra eden ya da seslendiren icracı sanatçılar, ses ve 

görüntülerin ilk tespitlerini yapan film yapımcıları gibi bağlantılı hak sahiplerinin 

eser üzerindeki haklarının nitelik ve kapsamlarının ne olduğudur.  

 

Sinema eserinde emeği bulunan icracı sanatçılar ve film yapımcıları ile yayıncı 

kuruluĢlar, FSEK m.80 uyarınca, “bağlantılı hak sahipleridir”.  FSEK m.80 hükmü 

4630 sayılı kanunla değiĢtirilmeden önce bu kiĢilerin haklarını “Eser Sahibinin 

Haklarına KomĢu Haklar” baĢlığı altında düzenlemekte idi. Yapılan değiĢiklik ile 

hükmün baĢlığı daha ayrıntılı bir ifade olan “Eser sahibinin Haklarına Bağlantılı 

Haklar” olarak düzenlenmiĢtir.
529

   

Sinema filminde rol alan oyuncuların ve film yapımcılarının çalıĢmaları hususiyet 

taĢıyan fikri emek düzeyine varmadığı için bunlar eser sahibi olarak 

korunmamaktadır. Ancak, bu kiĢilerin, eserin tanınıp yayılmasındaki ve kültürel 

hayatın geliĢimindeki katkıları; icracı sanatçıların kiĢisel yetenekleri ile yaptıkları 

katkılar, yapımcıların sermaye ve emek katkıları, yayın kuruluĢlarının organizasyon 

katkıları göz ardı edilmemiĢtir.
530

 Ġlgili kiĢiler 26.10.1961 Tarihli “İcracı Sanatçılar, 

Fonogram yapımcıları ve Yayın Organlarının Korunmasına İlişkin Uluslar arası 

Sözleşme” (Roma SözleĢmesi)
531

, “WIPO İcralar ve Fonogramlar 

Andlaşması”(1996)
532

, FSEK m.80 ve “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar 

                                                 
528

 Bkz: II. Bölüm, II/A, 3/c: Sinema Eseri Sahipleri. 
529

 Ġlgili hükmün gerekçesine göre bu değiĢiklik Avrupa Konseyinin direktifleri doğrultusunda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bkz: Genç, a.g.m., s.271. 
530

 Genç, a.g.m., s.271. 
531

 12.07.1995 T., 22341 sy. RG. 
532

 14.05.2008 T., 26876 sy. RG. 
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Yönetmeliği”
533

 gereği, “bağlantılı hak sahipleri” olarak çeĢitli hak ve yetkileri 

koruma altına alınmıĢtır.
 534

 

II. Film Yapımcısının Sinema Eseri Üzerindeki Hakları 

 

A- Genel Olarak Film Yapımcısı Kavramı   
 

 

Yapımcı, bir sinema eserinin yapımını üstlenen kimsedir. Sinema eseri için gerekli 

sermayeyi sağlar, film ekibini bir araya getirir ve baĢlangıcından tamamlanana kadar 

olan film yapım sürecinin tüm safhalarıyla ilgilenir. Ancak yapımcının filme olan 

katkısı “sanatsal yaratıcılık”tan ziyade iktisadi bir destek ve koordinasyon 

becerisidir. Bu bağlamda, yapımcı, sinema eserinin sanatsal yönünden ziyade 

endüstriyel kısmında yer almaktadır. Bu açıdan film yapımcısı; sinema eserini 

sermayesi, iĢletmesel örgütlenme gücü ile gerçekleĢtirip, filme yani Ģerit üzerine 

tespit ettiren kiĢidir.
535

  Radyo ve televizyon kuruluĢlarının aksine film yapımcılığı 

ve iĢletmeciliğine iliĢkin ayrıca özel bir mevzuat bulunmamaktadır. 

 

Yapımcının ilerleyen bölümlerde
536

 açıklanacak haklarının tamamı “Bağlantılı 

Haklar” kapsamındadır. Bu sebeple bu bölümde bahsi geçen film yapımcısı, sinema 

eserinin yapımcısıdır. Kanunun 84/3. maddesinde yer alan ve eser niteliğinde 

olmayan tespitlerin yapımını sağlayanlar bu kapsama girmez, zira bir bağlantılı 

haktan söz edebilmek için ortada mutlaka FSEK anlamında bir “eser” mevcut 

olmalıdır.
537

  Bu sebeple eser niteliğinde olmayan bir filmin yapımcınsın bu bölümde 

bahsi geçen film yapımcısı kavramına girmesi mümkün değildir.
538

 Eser niteliğinde 

olmayan bir görüntünün ilk tespitini yapan kimse ise ancak haksız rekabet 

hükümlerine göre korunacaktır.
539

 Ateş ise, sinema niteliği taĢısın taĢımasın herhangi 

bir filmin ilk tespitini yapan her filmin yapımcısının bağlantılı hak sahibi olacağını 

                                                 
533

 16.11.1997 T., 32172 sy. RG. 
534

Suluk, Cahit; KeĢli Ahmet; Orhan, Ali:Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku:Mevzuat, C.I, 

Ġstanbul, Vedat, 2005, s.153.   
535

 Tekinalp, a.g.e., s.267. 
536

 Bkz: III. Bölüm, II/C. 
537

 Kılıçoğlu, a.g.e., s.206. 
538

 Aynı yönde görüĢler için Bkz: Arkan, a.g.e.,  s.201; Tekinalp, a.g.e., s.267. 
539

 Arkan,. a.g.e., s.201. 
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savunmaktadır.
540

 Ancak kanun bu hususta yoruma yer bırakmayacak derecede açık 

ve nettir. Fikir ve Sanat Eserleri kanununun uygulama alanı Fikir ve Sanat 

Eserleridir. Bu bakımdan sinema eseri olmayan bir ürünün FSEK’in tanıdığı 

Bağlantılı Haklar kapsamında korunması kanaatimce mümkün değildir. Eser 

niteliğinde olmayan bir görüntünün ilk tespiti yapan kimse FSEK m.84 gereği haksız 

rekabet hükümleri kapsamında korunacaktır. Türk hukukundan farklı sisteme sahip 

Ġngiliz ve Amerikan Hukuklarında
541

 ise eser niteliği taĢısın taĢımasın tüm filmlerin 

yapımcıları eser sahibi olarak korunmuĢtur.
542

  

 

FSEK’te Film Yapımcısının açık bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla beraber 

Kanunun 13/3 ve 80/2 maddelerinden film yapımcısının “filmin ilk tespitini 

gerçekleştiren kişi” olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Mülga SVMEK’te ise yapımcı: 

“eserleri üreten veya ithal eden gerçek veya tüzel kişiler” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

(m.3/g)  SVMEK m.4 gereğince, yapımcıların nitelikleri, uymaları gereken kuralları 

ve bu iĢle ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla çıkartılan ve artık yürürlükte 

olmayan Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek Ġsteyen 

Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin
543

 

3.maddesinde ise yapımcı, “film, video, plak, ses kaseti ve benzeri eserleri üreten 

veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler” Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

 

Mülga SVMEK ile Yapımcılar Hakkındaki Yönetmelik, yapımcıyı, eseri üreten bir 

kiĢi olarak göstermekteydi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, eseri meydana getiren 

yani onu üreten, yaratan kiĢi, yapımcı değil, eser sahipleridir. FSEK, 4110 ve 4630 

sayılı kanun değiĢiklikleri ile bu kuralı istisnasız kabul etmiĢtir. Çünkü, eğer yapımcı 

eser sahibi olarak nitelendirilirse, eser sahipliğinden doğan statü ve bu statüden 

kaynaklanan hak ve yetkiler, hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın kendiliğinden 

                                                 
540

 AteĢ, a.g.e., s.234. 
541

 US Coprights Act, m.102/a: “Works of authorship include the following categories: …. (6)motion 

pictures and other audiovisual Works.” (Çevrimiçi) 

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#102, 15.03.2009. 
542

 Arkan, a.g.e., s.205. 
543

 04.09.1986 T, 19211 sy. RG. Yönetmelik 26.08.2005 T. 2005/9352 sy. Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. (17.09.2005 T. 23939 sy. RG.) 

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#102
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yapımcıya ait olacaktır.
544

  Böyle bir sonuç ise kabul edilemez zira FSEK açıkça, 

esere hususiyet veren kiĢinin eser sahibi olacağını hüküm altına almıĢtır. Yapımcıyı 

“üreten” olarak nitelendirmek asıl hususiyet sahiplerine haksızlık olacağı gibi Telif 

Hakları konusunda ana kanun olan FSEK’e de aykırılık teĢkil edecektir.  

 

Görüldüğü gibi Mülga SVMEK, FSEK değiĢikliklerinin gerisinde kalmıĢ, eseri 

üreten kiĢi olarak eser sahipliği statüsünü yapımcıya tanımıĢtı. Bu, daha önce de 

belirttiğimiz gibi eseri meydana getiren gerçek kiĢinin her halükarda eser sahibi 

sayılacağı prensibine ve uluslararası düzenlemelere aykırıdır. Bu sebeple, 3257 sayılı 

SVMEK’te belirtilen yapımcının, FSEK ile uluslararası sözleĢmelerde belirtilen 

yapımcı kavramına uygun olarak, “bir icra ürünü olan seslerin ve sair seslerin veya 

filmlerin sonradan tekrar edilebilmesini ve ticari dolaşımını sağlayan plak, kaset, 

video gibi araçlara ilk tespitini yapan gerçek ya da tüzel kişi” olarak tanımlanması, 

SVMEK ile Yapımcılar Hakkındaki Yönetmelik bu Ģekilde anlaĢılması gerektiği 

doktrinde dile getirilmiĢtir.
545

  

 

Anılan tüm bu haklı eleĢtirilere maruz kalan SVMEK’i yürürlükten kaldıran Sinema 

Destek Kanunu’nda yapımcının tanımı yapılmazken, bu Kanun uyarınca çıkarılan 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tescili Hakkında Yönetmelik’te (Tescil Yönetmeliği)
546

 

yapımcı FSEK’teki tanıma uygun olarak: “Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk 

defa tespit eden fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film 

yapımcıları” Ģeklinde tanımlanmıĢ ve SVMEK’in eleĢtirilen hatalı hükümleri tekrar 

edilmemiĢtir. 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi,
547

 4110 sayılı Kanun değiĢikliği öncesinde, yapımcı 

eser sahibi olarak kabul edilmekteydi. 4110 ve 4630 sayılı son derece yerinde 

değiĢikliklerle bu duruma son verilmiĢ, sinema eserinin gerçek yaratıcıları eser sahibi 

                                                 
544

 Genç, a.g.m., s.274. 
545

 Genç, a.g.m., s.274; Baygın, a.g.m., s.311. 
546

 Fikir ve Sanat Eserlerinin Tescili Hakkında Yönetmelik, 17.05.2006 T, 26171 sy. RG. 
547

 Bkz: II. Bölüm, II/A-1. 
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olarak Kanunca tanınmıĢtır.
548

  Ancak 4110 sayılı Kanuna eklenen bir son dakika 

maddesi ile bu eser sahipliği konumunun 1995’ten sonra geçerli olacağı hükme 

bağlanmıĢtır. Bu durumda hala 1995’ten önce çekilen 6.000’den fazla Türk Filminin 

eser sahibi olarak yapımcıları kabul edilmekte, filmin gerçek sahiplerine herhangi bir 

telif hakkı tanınmadığı gibi bu kiĢiler ilgili eserlerin sahibi olarak dahi 

görülmemektedirler.
549

 

Eser sahibinin ancak gerçek kiĢiler olabilmesine rağmen, yapımcı gerçek ya da tüzel 

kiĢi olabilir. Bu durum FSEK m.80/2’de yer alan, bir sinema eserinde, olağan Ģekilde 

adı bulunan gerçek veya tüzel kiĢinin aksine bir kanıt bulunmadıkça filmin ilk 

tespitini gerçekleĢtiren yapımcı olarak kabul edileceği hükmü ile sabittir. 

Günümüzde artık yapımcıların hemen hemen tamamı tüzel kiĢi Ģirketlerdir. 

Bir filmin yapımcısı, sinema eserini meydana getiren yaratıcı kiĢi değil, daha ziyade 

ticari bir giriĢimci olsa da ortada maddi bir emek mevcuttur.
 550

 Bu sebeple ticari 

menfaatlerinin, eseri topluma sunma aĢamasında bağlantılı hak olarak korunması 

esasen gerekli ve yerindedir. Bu sebeple çalıĢmamızın bu bölümünde, film 

yapımcısına kanunla tanınan haklar ve bu hakların iktisap koĢulları ayrı ayrı 

incelenecektir. 

B- Film Yapımcısının Hak Ġktisabı ve KoĢulları 

Film yapımcısı, fikri bir katkısı bulunmadığı için sinema eserinin sahipleri arasında 

yer almaz. Bu sebeple film yapımcısının sinema eseri üzerinde herhangi bir mali 

veya manevi hakkı yoktur. Mevcut düzenleme uyarınca, yapımcı ancak eserin sahibi 

ile yapacağı sözleĢmeye ile yani devren, sinema eseri üzerindeki mali hakları 

kazanabilecektir. (FSEK m. 18/III)  

 

                                                 
548

 Ġlgili kanun değiĢikliği ve eleĢtiriler için Bkz: II. Bölüm, II/A, 1: 4110 sayılı Yasadan Önce Sinema 

Eserlerinde Eser Sahipliği. 
549

 Ayrıntılı bilgi ve hükmün eleĢtirisi için Bkz: II. Bölüm, II/A, 3: 4630 sayılı Yasadan Sonra Genel 

Durum. 
550

 Erel, a.g.e., s.176. 
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Bu noktada, sözleĢme gereğince sipariĢ üzerine yaratılan ya da eser sahibinin 

bulunduğu görev gereği yarattığı eserlerde eser sahipliği hususu önem arz 

etmektedir. Belirtildiği gibi yapımcının hak sahipliği, kanundan değil, sözleĢmeden 

doğacaktır. Peki, FSEK m.18/2 gereğince, yapımcının “çalıĢtıran” konumunda 

olması ve doğrudan hak sahibi olması mümkün olacak mıdır?  

 

FSEK’in 4630 sayılı Kanun ile değiĢtirilmesinden önceki 8. maddesi, bu konuda 

tereddütler yaratacak nitelikte idi. Eski 8. maddenin 2. fıkrası: “Aralarındaki özel 

sözleşmeden veya işin mahiyetindeki aksi anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve 

işçilerin işlerini görürken vücuda getirdikleri eserlerin sahipleri bunları çalıştıran 

veya tayin edenlerdir. Bu kaide, tüzel kişilerin uzuvlarına da şamildir.” Ģeklinde idi. 

Bu maddenin 3. fıkrasında, birden fazla kiĢinin yayımlayanın sipariĢi üzerine 

yarattıkları eserlerde de, eser sahibinin yayımlayan olacağını kabul etmiĢtir. 1995 

değiĢikliğinden önce verilmiĢ olan Yargıtay Kararlarında da bu husus açıkça kabul 

edilmekteydi.
551

 

 

Görüldüğü gibi, Kanun bu hükümlerinde “yaratma ilkesi”
552

 ile bağdaĢmayan 

düzenlemeler getirmiĢtir. Bu hükümlere göre, sipariĢ üzerine ya da görevleri gereği 

bir eseri yaratan kiĢiler değil, sipariĢi veren ya da bunları çalıĢtıran kiĢileri eser sahibi 

saymaktaydı. Bu yönde benzer bir düzenleme, yani çalıĢanlarca meydana getirilen 

eserlerin sahiplerinin çalıĢtıranlar olduğunu kabul eden benzer ülke kanunları da 

vardır. Örneğin; Amerika, Japonya ve Ġngiltere’de bu yönde düzenlemeler 

mevcuttur.
553

 

 

4630 sayılı Kanun, eski m.8/2 hükmünü, yaratma ilkesine uygun olarak değiĢtirerek 

yeni 18.maddenin 2.fıkrasına almıĢ, 3. fıkra hükmünü ise yine yaratma ilkesine 

uygun olarak farklı bir Ģekilde düzenleme yoluna gitmiĢtir.
554

  Yeni FSEK m.18/2 

gereği, eser sahibi, hizmetli, memur ve iĢçi ise ve eser, iĢin görülmesi sırasında ve 

                                                 
551

 Yargıtay 11. HD. E.1994/982, K.1994/2011, T.11.03.1994. 
552

 Yaratma (Gerçeği) Ġlkesi: Bir fikir ve sanat eserinin meydana gelmesi karĢısında fikri hakların 

yaratan Ģahsa kazandırılması ilkesi. Bkz: II. Bölüm, I: Genel Olarak Eser Sahipliği Kavramı 
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 Sterling, IP Rights in Film&Video, s.136 vd., Baygın, a.g.m., s.136. 
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 Kılıçoğlu, a.g.e., s.170. 
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iĢle bağlantılı nitelikte meydana getirilmiĢ ise, aralarındaki özel sözleĢmeden veya 

işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, bu eserler üzerindeki mali haklar 

kendiliğinden eser sahibini çalıĢtıran gerçek ya da tüzel kiĢiye ait olacaktır.
555

 

Yargıtay da m.18/2 hükmü ile ilgili bir kararında iĢi yaptıran Ģirketin sadece mali 

haklara sahip olacağını, manevi hakların ise eseri meydana getirende kalacağını 

açıkça hüküm altına almıĢtır.
556

 

 

Yargıtay bu kararında, memur, hizmetli ve iĢçilerin yarattıkları eserlerde, iĢverenin 

manevi hakları değil, yalnızca mali hakları kullanma yetkisini elde edeceğini ortaya 

koymak istemiĢtir. Ancak bu aĢamada mali hakların sadece maddi tazminat 

alacağına, iĢverene intikal etmeyen manevi hakların ise sadece manevi tazminat 

alacağına neden olacakları gibi, kanaatimce hatalı bir yargıya varmıĢtır. Manevi 

haklar hak sahibine sadece manevi tazminat alacağı temin eden haklar değildir. Bu 

hakların ihlali maddi tazminat alacağına da yol açabilir.
557

 Bu nedenle, Yargıtay 

kararındaki,  manevi hakları kullanma yetkisine sahip olmadıkları, bu nedenle 

manevi tazminat talep edemeyecekleri kanısı isabetli değildir.
558

 

 

Kısacası, FSEK m.18/2 hükmü gereğince memur, hizmetli ve iĢçilerin iĢlerini 

görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki mali haklar bunları çalıĢtıran veya 

tayin edenlerce kullanılır. Ayrıca FSEK 10. maddesine 4630 sayılı Kanunla eklenen 

hükümde: “Birden fazla kimsenin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir 

bütün teşkil ediyorsa, bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana 

getirildiğinde yürürlükte olan herhangi bir kanunda aksi öngörülmediği takdirde, 

birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel 

kişi tarafından kullanılır. Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır.” demektedir.  

                                                 
555
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Yani çalıĢtıran ya da eser sahiplerini bir araya getiren kiĢilerin mali hakları 

kullanacağı açıkça hüküm altına alınmıĢtır. Peki, daha önce de belirttiğimiz gibi 

sinema eserinde eser sahiplerini bir araya getiren hatta kimi zaman “çalıĢtıran” 

konumunda olan yapımcının bu hükümler uyarınca sinema eseri üzerindeki mali 

hakları doğrudan, eser sahiplerinden ayrıca devralmasına gerek kalmadan kullanması 

mümkün olacak mıdır? 

 

Akkayan Yıldırım’a göre, yapımcı ile eser sahibi arasındaki iliĢkide daha çok istisna 

sözleĢmesi özelliği bulunmakta, eser sahibi, yapımcıya oranla daha “bağımsız” 

çalıĢmakta olduğu için FSEK m.18/2 sinema eserleri bakımından pek uygulama alanı 

bulunmayacaktır.
559

 Genç ise her somut olayın özelliğine göre, eser sahibi ile 

yapımcı arasındaki sözleĢmenin tespit edilip buna göre bir sonuca varılması gerektiği 

kanısındadır.
560

  

 

Kılıçoğlu da maddeye konulmuĢ olan bu istisna hükmünün gereksiz olduğu 

kanısındadır. Yazara göre ilgili maddede bahsi geçen “sözleşmede aksi 

öngörülmediği takdirde” hükmü, sinema eserinde eser sahipleri ile onları bir araya 

getiren gerçek veya tüzel kiĢiler arasında özgür iradeleriyle akdettiği sözleĢmede 

aksine hüküm koyulabilmektedir. Bu nedenle aksine bir hüküm konulmadığı 

takdirde, yaratılan sinema eserine iliĢkin hakları kullanma yetkisi, onları bir araya 

getiren kiĢiye ait olabilmelidir.  

 

Kanaatimce, kanun bu konuda yoruma cevaz bırakmıĢ değildir.
561

 Sinema eserinde, 

yapımcı, koĢulları bulunsa dahi, ancak eser sahipleri ile yapacağı bir sözleĢme ile 

mali hakları kullanabilecektir. Bu husus FSEK m.18/3 hükmünde hiçbir yoruma 

cevaz bırakmayacak Ģekilde; “Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin 
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sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” ifadesini 

kullanmıĢtır.  

 

Ayrıca, Kanun 10. maddede sinema eserleri hakkındaki hakları ayrıca ve açıkça 

belirtmiĢ ve istisnai olarak koruma altına almıĢken 18/2 hükmü ile bu istisnai duruma 

bir istisna getirmiĢ olması düĢünülemez. Yani, sinema eserlerinde eserin meydana 

gelmesi için birden fazla kiĢiyi bir araya getiren kiĢi, sinema eseri üzerindeki hakları 

kullanma yetkisine sahip olmayacaktır. Bu kiĢilerin bu yetkiye sahip olabilmesi için, 

sinema eseri sahibi sayılan yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, özgün müzik 

bestecisi ile eserle ilgili hakları ya da kullanım hakkını devir almasına iliĢkin bir 

sözleĢme yapması gerekir. Böyle bir sözleĢme olmadan sadece onları bir araya 

getirmiĢ olan kiĢiler, aksine bir sözleĢme hükmü bulunmadığı iddiası ile bu eserle 

ilgili hakları kullanma yetkisini elde edemezler.
562

 

 

Ayrıca Sinema Destek Kanunu uyarınca çıkartılan Tescil Yönetmeliği, m.5/2’de 

sayılan, bir filmin tescili için gereken belgeler arasında “sinema eseri sahibi ile 

yapılan mali hakların devrine iliĢkin sözleĢme ya da lisans sözleĢmesi” de 

vurgulanmaktadır. Üstelik yapımcının çalıĢtıran durumunda olması halinde mali 

hakları kendiliğinden kazanacağına dair bir kabul, kanunda sinema eserleri için genel 

olarak hakim olan sinema eseri yaratıcılarını iktisadi yönden güçlü olan yapımcıya 

karĢı koruma amacı ile de hiçbir Ģekilde bağdaĢmayacaktır. Bu sebeple her somut 

olaya göre ayrı değerlendirme yapılıp herhangi bir Ģekilde yapımcının doğrudan mali 

hak sahibi olabileceğine dair kabule katılmak mümkün değildir.  

 

Bu m.18/2 hükmüne eleĢtiri getirilirken teorik hukuk ve kanun tekniği ile konuya 

yaklaĢılmakta ancak ne yazık ki sinema endüstrisinin pratik hayattaki iĢleyiĢini göz 

ardı edilmektedir. Kanunun bu yönde bir istisna getirmemiĢ olması halinde zaten bu 

istisnaya rağmen sadece “kağıt üzerinde” mali hak sahibi konumunda olan kiĢiler bu 

statülerini de kaybetmek durumunda kalacaklardır. Zira daha önce de açıklamaya 

çalıĢtığımız gibi sinema günümüzde bir sinema dalından ziyade bir endüstri haline 
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gelmiĢ ve bu endüstride de sanatsal beceriden ziyade iktisadi güç öne çıkmıĢtır. Bu 

aĢamada kanunun getirdiği bu istisna olmasa yapımcılar tüm sözleĢmelerini bu 

hükümden yola çıkarak hazırlar ve doğacak sinema esersindeki mali hakları 

kendiliğinden kazanabilirlerdi. 

 

Gerçi mevcut duruma bakıldığında zaten yapımcıların kuvvetli pozisyonlarını 

kullanarak gerek eser sahiplerinden gerek icracı sanatçılardan hemen hemen tüm 

hakları devraldıkları, bu sebeple zaten fiili durum bu haldeyken kanunu da bu 

duruma uyumlaĢtırmanın gerektiği savunulabilir. Ancak kanunu mevcut duruma 

uyumlaĢtırmak her zaman doğru bir yaklaĢım olmayabilir. Eğer mevcut durum eserin 

gerçek yaratıcılarının aleyhine iĢliyorsa, kağıt üzerinde kalacağını bile bile esere 

hususiyetini katan kiĢilerin ön planda tutulması gerektiği kanaatindeyim.  

 

FSEK m.18 hükmüne getirilen bir eleĢtiri de, mali hakların kullanılmasına iliĢkin bu 

hükmün, manevi haklar ile manevi hakların kullanılmasına dair m.14 ila m.19 

arasında değil, mali hakları düzenleyen m.20 ila m.29 arasında yer alması 

gerektiğidir.
563

 Bence de bu yönde bir düzenleme kanun yapma tekniği bakımından 

daha doğru bir yaklaĢım olacaktır. 

 

18. maddenin son fıkrası; “Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi 

ile yapacağı sözleĢmeye göre mali hakları kullanabilir.” Ģeklindedir. Buradaki “eser 

sahibi” ibaresi, hem sinema eserinin birlikte sahipleri olan yönetmen, özgün müzik 

bestecisi, senaryo ve diyalog yazarını, hem de –varsa- romancı, hikayeci, sair gibi, 

eserleri kullanılan eser sahiplerini kapsar.  Örneğin bir yapımcı, sinema eserinin 

çoğaltılması ve yayımlanmasını talep ediyorsa, hem o sinema eserinin sahipleri ile 

hem de sinema eserinde baĢka bir eserden yararlanılmıĢsa bu eserin sahibiyle mali 

hakları devralmak üzere FSEK m.48 vd. hükümleri uyarınca bir sözleĢme 

yapmalıdır.
564

  Yani bir eserin özellikle roman, hikaye ve Ģiir gibi bir edebiyat ve 

sanat eserinin sinema eseri haline getirilmesi durumunda da, ilgili eserin sahibinden 

aynı yetkinin devri sağlanmalıdır. Ancak, söz konusu varsayımda yetki devri, FSEK 
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m.6 ve m.20 uyarınca iĢleme iznini de içerir. Aynı ilkeler bir icranın filme alınması 

halinde de uygulanacaktır.
565

 

 

Film yapımcısının ilerleyen bölümlerde açıklanacak olan tüm hakları
566

, onun eser 

sahiplerinden ve varsa icracı sanatçılardan, mali hakları kullanma yetkisini 

devralarak filmin ilk tespitini gerçekleĢtirmesiyle doğar. FSEK açıkça: “Filmlerin ilk 

tespitini gerçekleştiren film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali 

hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara 

sahiptir.”(FSEK m.80/B.2) diyerek ilgili maddede sayılan tüm hakları kullanmanın 

önkoĢulunun mali hakları kullanma yetkisinin devralınması olduğunu hükme 

bağlamıĢtır.  

 

Arkan, film yapımcısının kendisine tanınan haklara sahip olabilmesi için, eser 

sahibinden ve icracı sanatçıdan, sahip oldukları tüm mali hakların kullanma yetkisini 

devralması gerekmediğini, film yapımcısının, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan 

yalnızca tespit hakkına iliĢkin izin alması, kendisine kanunun tanıdığı mutlak 

nitelikteki bağlantılı haklara sahip olabilmesi için yeterli olacağı görüĢündedir.
567

 

Ancak FSEK m.80’in; “Film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali 

hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir” 

Ģeklindeki açık hükmü gereği yapımcının bağlantılı haklarını kullanabilmesi için 

tespit hakkına iliĢkin izin almasının yeterli olmayacağı, muhakkak mali hakları ya da 

bunları kullanma yetkisini de devralmıĢ olması gerektiği kanaatindeyim. 

 

Ayrıca eser sahibi veya icracı sanatçı, haklarının takibi için bir meslek birliğine yetki 

vermiĢlerse, izin bu meslek birliği tarafından verecektir.
568

 (Fikir ve Sanat Eseri 

Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında 

Tüzük
569

, m.4)  FSEK m.80/2’deki, film yapımcısının, eser sahiplerinden ve icracı 
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sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini devralmaları gerektiği Ģeklindeki 

ifadeden kastedilen ruhsattır.
570

 

 

FSEK’in 18/3 hükmünde ise, “bir eserin yapımcısı ancak eserin sahibi ile yapacağı 

sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” diyerek devrin sözleşmesel temeline 

iĢaret etmiĢtir.
571

 Bu hüküm gereğince “kullanma yetkisi”nin devredilmiĢ olması, 

sinema eseri sahiplerinin, filmin mali haklarını lisans sözleĢmesiyle baĢkasına 

devretmelerine engel olur. Eser sahipleri haklarını baĢka bir sözleĢme ile devretseler 

dahi bu lisans sözleĢmeleri geçersiz olacaktır.
572

   

Yapımcının, kanunda kendine tanınan hakların doğmasını sağlayan ve mali kullanma 

yetkisini devraldığı sözleĢmelerin yazılı olması zorunludur.  Zira mali haklara dair 

sözleĢme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı 

gösterilmesi Ģarttır.(FSEK m.52) Ayrıca   komĢu hak sahipleri ile filmlerin ilk 

tespitini gerçekleĢtiren yapımcıların esere iliĢkin kullanımlarda verdikleri izinlerin de 

yazılı olması zorunludur. (FSEK m.80/2) 

Özetle, yapımcının haklarını kullanabilmesi için eser sahiplerinden, oyunculardan, 

sinema eserlerinde film müziğini icra eden sanatçılardan veya film müziğinde 

kullanılan fonogram yapımcılarından FSEK m.52 gereğince mali hakları devralmıĢ 

veya lisans sözleĢmeleri yolu ile bu hakları kullanma yetkisini kazanmıĢ olması 

gerekmektedir. (FSEK m.48/3, m.52)  

 

Verilen iznin niteliği ve kapsamı her olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Zira izin, 

hakkın devri veya hakka iliĢkin ruhsat tanınması Ģeklinde verilebilir. Yoruma ihtiyaç 

duyuluyorsa, eser sahibinin ve icracı sanatçının hakkını devrettiği değil de bunun 

kullanım yetkisini yani ruhsat verdiği kabul edilmelidir. Ayrıca KomĢu Hakları 

Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca bağlantılı hakların devir ve intikali halinde de 

uygulanması gereken eser sahiplerinin haklarının devrine iliĢkin FSEK m.56/2 
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uyarınca, aksine sözleĢme yoksa verilen ruhsatın basit ruhsat
573

 olduğu sunucuna 

varılmalıdır. Yine m.52’ye göre, iznin kapsamına giren hakların ayrı ayrı 

gösterilmesi Ģarttır.
574

 

Mali hakların devri ya da kullanılması için verilen izinin süre ya da yer bakımından 

sınırlı olması gerekmemektedir. FSEK m.48 hükmü gereği, eser sahibi veya 

mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibariyle 

sınırlı veya sınırsız, karĢılıklı veya karĢılıksız olarak baĢkalarına 

devredebileceklerdir. 

Yargıtay da süresiz ve koĢulsuz olduğu gerekçesiyle yapılan sözleĢmenin iptali 

talebini muteber görmemiĢtir; 

“(…) Davacı vekili dosyaya sunduğu dilekçelerinde, müvekkili Şirket ile 

dava dışı A… AŞ arasında yapılan sözleşmenin süresiz ve koşulsuz olması 

nedeniyle geçerli olmadığını, bu nedenle sözleşmeyi iptal ettiklerini, davalı 

Kurum’un geçersiz sözleşmeye dayalı olarak bir hak elde etmesinin olanaklı 

olmayacağını bildirmiş ise de bu beyanlarına itibar edilmemiştir. Çünkü 

5846 sayılı yasanın 48. maddesi gereğince eser sahipleri veya 

mirasçılarının, kendilerine tanınan mali hakları yer veya muhteva 

itibariyle sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak devretmeleri 

mümkündür. Böyle bir sözleşmenin feshi ancak yasada ve özellikle Borçlar 

Kanununda belirtilen ifanın imkansız hale gelmesi durumunda veya hata, 

hile, ikrah, gabin ve benzeri nedenlerle veya tarafların edimlerini yerine 

getirmemiş olmaları hallerinde olanaklı olup, eldeki davada benzer her 

hangi bir durum söz konusu değildir. Açıklanan nedenlerle davacı tarafın 

hür iradesiyle yaptığı sözleşmeyi tek taraflı olarak ve istediği şekil ve 

zamanda sona erdirebilmesi mahkememizce doğru görülmemiştir(…)”
575
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Tüm bu açıklamalar ıĢığında film yapımcısı sayılabilmenin ve FSEK m.80/2’de 

bahsedilen haklardan yararlanabilmenin koĢulları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

a- Ortada FSEK anlamında bir “sinema eseri” mevcut olması 

b- Sinema eseri sahiplerinin ve icracı sanatçıların mali hakları veya bunları 

kullanma yetkisini yapımcıya devretmiĢ olmaları 

c-Yapımcının sinema eserini ilk kez “tespit etmiĢ” olması 

d-FSEK m.82’de öngörüldüğü üzere Yapımcının Türk vatandaĢı olması veya 

filmin Türkiye Cumhuriyetinde bulunan bir film olması gerekir. 

 

2001 değiĢikliğine kadar bu madde hükmü yalnızca ses taĢıyıcılarına iliĢkin olarak;  

1- Yapımcıları TC vatandaĢı olan, 

2- TC sınırları içinde bulunan, ses taĢıyıcılarına uygulanır.” Ģeklinde idi. 

Bu sebeple TC vatandaĢı olmak ve TC’de bulunmak Ģartlarının birlikte aranıp 

aranmayacağı doktrinde çeliĢkili bulunmuĢtur.
576

  2001 değiĢikliği ile bu hüküm 

değiĢtirilerek hem yapımcıları da kapsar Ģekilde geniĢletilmiĢ, hem de iki fıkra 

arasına “veya” sözcüğü eklenerek olası karıĢıklıkların önüne geçilmiĢtir.  

 

Bu hükümde, toprak ve vatandaĢlık ilkeleri kullanıldığı söylenebilir. Yani Kanun, 

Türk toprağı ile bağı gerçekleĢtirenlere vatandaĢlık kriterine bakılmaksızın 

uygulanacaktır. Bu sebeple yapımcının Türk olması halinde her halükarda m.80 

uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca, TC vatandaĢı olmayan ve yapımları Türkiye’de 

bulunmayan yapımcılar TC’nin taraf olduğu antlaĢmalarla korunuyor olmak Ģartı ile 

yine bu kanundan yararlanabileceklerdir.
577

 

 

Ancak Kanunun, 82. maddesinin son halinde de kullandığı “Türkiye 

Cumhuriyeti’nde bulunması” deyimi ile ne kastettiği hala açık değildir.  Yabancı bir 

yapımcının tespit ettiği filmlerin hangi halde FSEK m.80’e tabii olacağını, kanunun 

bu ifadesinden anlamak oldukça güçtür. Kanaatimce m.82’de kastedilen “Türkiye’de 

bulunma” hükmünden kasıt filmin tescilinin ve bandrol iĢlemlerinin Türk 

Makamlarınca gerçekleĢtirilmiĢ olmasıdır.  
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Peki, Türk hukukunun uygulandığı bir olayda eser sahibi veya komĢu hak sahibi 

anılan kurallar nedeniyle FSEK korumasından yararlanamazsa ne olacaktır? Bu 

durumda, adeta bir fikir ve sanat eseri kanunu yokmuĢ gibi davranılacak ve genel 

hükümlerle, örneğin haksız rekabet hükümleri veya Borçlar Kanunu hükümleri ile 

olay çözümlenmeye çalıĢılacaktır.
578

 

 

C- Film Yapımcısının Sinema Eseri Üzerindeki Hakları  
 

Yapımcı, her ne kadar yaratıcı bir katkıda bulunmadığı için eser sahibi olarak kabul 

edilemeyecek olsa da bir sinema eserinin yaratım sürecinde ve sonrasında tüm maddi 

rizikoyu yüklenen kiĢidir.
579

 Özellikle ticari amaçlı filmlerde filmin uğrayacağı olası 

bir baĢarısızlık diğer eser sahiplerinden ziyade yapımcıyı zarara uğratacaktır. Ayrıca 

yüklü miktarda sermaye harcanan projelerde, eser sahiplerinin haklarını kullanarak 

yapımcıyı beklenmedik zararlara uğratması da olasıdır. Bu sebeple yapımcılara 

tatminkar bir hukuki zemin hazırlayıp, iktisadi çıkarları koruma altına alınmadıkça 

sinema sektörünün ciddi biçimde sekteye uğrayacağından Ģüphe yoktur.  

 

ĠĢte bu tür rizikoların önüne geçebilmek için gerek 4110, gerek 4630 sayılı 

Kanunlarla yapılan değiĢikliklerde film yapımcılarına ayrı bir önem atfedilmiĢ ve 

hakları ayrı ayrı belirlenerek film yapımcıları ve onların nezdinde sinema eserine 

iliĢkin sermaye ve yapımcının emeği güvence altına alınmıĢtır. Mukayeseli hukukta 

da geliĢim bu yöndedir. AB hukukunda 92/100 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Üzerindeki Hakların Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Eser Sahibinin Haklarına 

Bağlantılı Haklara ĠliĢkin Direktif’in 8. ve 9. maddeleri ile 2001/29 sayılı Bilgi 

Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara ĠliĢkin Belirli Konuların 

UyumlaĢtırılmasına Yönelik Direktif’in 2. ve 3. maddelerinde film yapımcıları 

bağlantılı hak sahibi olarak korunmuĢlardır.
580

  

 

Türk Hukukuna göre film yapımcısının öncelikle film, yani Ģeritteki tespit üzerinde 

aslen iktisap edilmiĢ, herkese karĢı ileri sürülebilen bağlantılı nitelikte, koruyucu bir 
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mutlak kullanma hakkı vardır. Söz konusu hak fonogram yapımcısının fonogram, 

yani plak, CD, DVD kaset, videokaset vs. üzerindeki hakkı gibi ürün ile ilgili olup 

“nüsha”ya dair değildir. Ürün, Ģeritteki tespittir.
 

 Bu yüzden daha önce de 

belirttiğimiz gibi film yapımcısının korunması için filmin ilk tespitinin yapılmıĢ 

olması gerekir. “İlk tespit” filmin negatifinin elde edilmesi Ģeklinde de olsa Ģart 

gerçekleĢmiĢ kabul edilir.
 581

 

 

Filmin negatifi elde edildikten sonra bu negatiflerden kopyalama yapanlar, bir filmi 

sekiz veya on altı milimetrelik dar filme alarak, videokasete kaydedenler, yani filmi 

baĢka Ģekilde ve diğer alanlarda kullanılır duruma getirenler “ilk tespit”i yapanlar 

olarak değerlendirilemezler ve FSEK m.8/2’ye göre korunamazlar. Ġlk tespit canlı 

veya canlı olmayan yayından yapılabilir. 

 

Tekinalp, film yapımcısının korunabilmesi için ilk tespitin bir sinema eseri, 

yapımcının da profesyonel olmasına gerek olmadığı kanısındadır. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi tespit sinema eseri niteliğinde değilse tespitin yapımcısının da 

FSEK kapsamında korunması mümkün değildir.
582

 Bu gibi hallerde ilgili tespitin 

yapımcısı FSEK m.83 hükmü gereği haksız rekabet hükümleri uyarınca korunacaktır. 

Yapımcının profesyonel olup olmaması ise bizce de bir önem arz etmemektedir. 

 

Film yapımcısının sahip olduğu haklar FSEK m.80/2’de ayrı ayrı sayılmıĢtır. Buna 

göre film yapımcılarının hakları Ģunlardır: 

a- Tespitin çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç 

verilmesi (Çoğaltma ve Yayma Hakkı) hususlarında izin verme veya yasaklama; 

ĠĢaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden 

iletimine izin verme hususunda film yapımcısı münhasıran hak sahibidir.   

Sayılan eylemleri bir baĢkasının gerçekleĢtirebilmesi için yapımcıdan izin alınması 

gerekir ve bu iznin yazılı olması zorunludur. (FSEK m.80/2-6) 
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b- Film yapımcısı, yurt içinde henüz satıĢa çıkmamıĢ veya baĢka yollarla 

dağıtılmamıĢ film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmıĢ nüshalarının satıĢ yoluyla 

veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir. 

Film yapımcısının yurt dıĢı satıĢları için verdiği izin yurt içinde hakkın tükenmesine 

sebep olamaz.
583

 

 c- Film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satıĢı veya diğer 

biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kiĢilerin seçtikleri yer 

ve zamanda tespitlerine ulaĢılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin 

vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtımı 

ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez. Bu hakka dayanarak film 

yapımcısı filme örneğin internetten ulaĢılmasına izin verebilir ya da bunu 

yasaklayabilir. Burada da diğer bağlantılı hak sahiplerinde olduğu gibi umuma iletim 

hakkı “yayın ve yeniden yayın yoluyla umuma iletim” ve “kamunun eriĢimine sunma 

yoluyla kamuya iletim” Ģeklinde gerçekleĢebilir.
584

 

Yapımcıya bahĢedilen hakların bir diğeri de altyazıya iliĢkindir. Buna göre sinema 

eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleĢtiren yapımcıya mali 

haklarını devrettikten sonra,
585

 sözleĢmelerinde aksine veya özel bir hüküm 

bulunmadığı takdirde filmin dublajına veya alt yazı yazılmasına itiraz edemezler.  

Film yapımcısına bahĢedilen tüm bu bağlantılı haklar için koruma süresi kanunun 

82. maddesinin 5., 6. ve 7. fıkralarında hükme bağlanmıĢtır. Buna göre yapımcıların 

hakları ilk tespitin yapıldığı tarihten itibaren 70 yıl boyunca koruma altındadır. 

Görüldüğü gibi kanun eser sahibi için “ölümünden itibaren” olarak tespit ettiği 

koruma süresini yapımcı için daha kısa tutmuĢ ve eserin tespitinden itibaren hakların 

korunacağını hüküm altına almıĢtır. 

Kanun görüldüğü gibi çok geniĢ haklar tanıdığı yapımcıya ayrıca çeĢitli kanun ve 

yönetmeliklerle birçok sorumluluk da yüklemektedir. Yapımcını yükümlülükleri 

ayrıntılı bir Ģekilde ilk olarak Mülga SVMEK’de hüküm altına alınmıĢ, SVMEK’i 
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yürürlükten Kaldıran Sinema Destek Kanunu ve FSEK ile de yapımcının 

sorumlulukları ayrıca ve açıkça açıklanmıĢtır. 

 

Mülga, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek Ġsteyen 

Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin
586

 3. maddesine 

göre, film yapımcılarının, faaliyet gösterebilmeleri için Kültür Bakanlığı’ndan 

“yapımcı belgesi” almaları gerekmektedir.  Sinema Destek Kanun’unun 14. 

maddesinde de, sinema filmlerinin yapımı veya ithalatı ile toptan dağıtımını yapacak 

gerçek ve tüzel kişiler, Kültür Bakanlığı’ndan faaliyet alanını gösterir bir belge 

almaları gerektiği ifade edilmiĢti. 

 

2004 yılında yapılan değiĢiklikle düzenlenen FSEK m.13/3 ile Kayıt ve Tescil Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
587

 5. maddesinde de, sinema ve müzik eseri 

sahiplerinin kayıt ve tesciline iliĢkin düzenleneme yer almaktaydı. Bu yönetmelik ise 

Sinema Destek Kanunun 5. ve 17. maddelerine dayanılarak çıkartılan Fikir ve Sanat 

Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in
588

 15. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıĢ ve tescil esasları bu yönetmelik ile yeninde düzenlenmiĢtir. 

 

Bu yönetmeliğe göre de sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini 

gerçekleĢtiren film yapımcıları hak ihdas etmek amacı taĢımaksızın, sahip oldukları 

hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı 

sağlanması ve mali haklara iliĢkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi 

amacıyla sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini 

yaptırırlar.(m.5/1) 

 

Ayrıca 2004 değiĢikliği ile yeniden düzenlenen FSEK m.81’e göre, müzik ve sinema 

eserlerinin çoğaltılmıĢ nüshaları ile süreli olmayan yayınlara (kitap gibi) bandrol 
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yapıĢtırılması zorunludur. Bu hüküm, bandrolün nasıl alınacağını ve alınmamasının 

yaptırılmalarını detaylı bir Ģekilde düzenlemiĢtir.
589

 

 

Ayrıca 2004 yılında yapılan değiĢiklikle düzenlenen FSEK. m.13/3’e göre, film 

yapımcıları sahip oldukları haklarını; tespitinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali 

haklara iliĢkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla; hak ihdas etmek 

amacı taĢımaksızın, kayıt ve tescil ettirebileceklerdir. 

 

III. Ġcracı Sanatçılar 

 
 

Ġcra, bir eseri seslendirmek, oynamak, oynatmak, anlatmak, tanıtmak, çalmak gibi 

eylemlerdir. Ġcracı sanatçılar ise FSEK m.80’de; “Eser sahibinin manevi ve mali 

haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir 

biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden 

sanatçılar” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Ġcracı sanatçılar, bir eseri kendi becerileri ile 

baĢkasına aktaran,
590

 o esere ruh ve anlam kazandıran
591

 kiĢilerdir. 

 

Tüm bu tanımlardan yola çıkarak, bir icracı sanatçıdan söz edebilmek için ortada bir 

fikir ve sanat eseri olması ve yapılan icranın özgün olması gerektiği söylenebilir.
592

 

Ġcra söz konusu olduğunda, ortada icracı sanatçının kiĢiliğini ve hususiyetini kattığı 

bir yorum vardır. Ġcrada özgünlük bu yorum ile ortaya çıkmaktadır, yoksa hiçbir 

özelliği olmadan bir eseri nakleden kiĢi icracı sanatçı olarak kabul edilemez. Ġcracılar 

için sanatçı deyiminin kullanılması da aranan özgünlük unsurunun icrayı bir sanat 

haline dönüĢtürmesinden kaynaklanır.
593

 Ancak sanatçı ile icracı sanatçı terimleri 

aynı anlama gelmezler. Örneğin bir bestekar sanatkardır. Ancak sadece bestelediği 
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müziği yahut baĢka bir musiki eserini icra ettiği zaman icracı sanatçı olarak 

anılabilir.
594

 

 
Bir sinema eserinde de esere fikri çaba ile katkıda bulunmasa da fikri çaba ile ana 

hatları ortaya çıkan eseri yorumlayan ve eseri bir bütün haline getiren kiĢiler de 

mevcuttur. ÇalıĢma konumuz olan sinema eserlerinde icracı sanatçılar denilince ilk 

akla gelen kesim oyunculardır. Oyuncu, senaryoda yazan bir repliği yönetmenin arzu 

ettiği Ģekilde canlandırabilmek için  kiĢisel yeteneğini, fikri ve fiziki emeğini ortaya 

koyan kiĢidir. 

 
FSEK icracı sanatçıları, bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, 

söyleyen, çalan ve çeĢitli biçimlerde icra eden sanatçılar olarak tanımlamaktadır. 

(m.80/1) Eser Sahibinin Haklarına KomĢu Haklar Yönetmeliğinde
595

 ise icracı 

sanatçı: Sanat eserleri ile folklor eserlerini
596

 özgün biçimde yorumlayan, tanıtan, 

anlatan, söyleyen çalan ve çeĢitli biçimlerde icra eden oyuncular, ses sanatçıları, 

müzisyenler, dansçılar vb. diğer kiĢiler Ģeklinde tanımlanmıĢtır. (m.4)  Tanımlardan 

da anlaĢılacağı üzere icracı sanatçı ancak bir gerçek kiĢi olabilir. Çünkü tanımda 

bahsi geçen özgünlük unsuru ancak bir insan tarafından gerçekleĢtirilebilir.
597

 

 

FSEK, icracı sanatçılara da bir takım mutlak ve aslen iktisap edilen haklar tanımıĢtır. 

Ancak bir icrayı gerçekleĢtirmek için öncelikle eser sahibinin izninin alınması 

gerekmektedir. Eser sahibi icracı sanatçıya eseri çalmak, söylemek, anlatmak veya 

herhangi bir Ģekilde icra etmek için izin vermiĢ olmalıdır.  Bu izin verildikten sonra 

icra gerçekleĢtirildiğinde ise icra ile birlikte birazdan açıklayacağımız mali ve 
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manevi hakları ipso iure edinecektir. Yani izinle yapılan bir icrada icra gerçekleĢtiği 

anda icracı sanatçı icrası üzerinde aslen iktisap ettiği mutlak haklara kavuĢur.
598

  

 

ÇalıĢma konumuz bakımından önem arz eden icracı sanatçılar ise sinema eserlerinde 

rol alan oyunculardır. Ayrıca yine özgün olmak kaydıyla bir eserdeki karakterleri 

Türkçe konuĢturmak yani dublajını yapmak da bir icra, bu icrayı gerçekleĢtirenler de 

icracı sanatçı olarak kabul edilmektedirler.
599

 Oyuncuların icracı sanatçı olarak kabul 

edileceği, Eser Sahibinin Haklarına KomĢu Haklar Yönetmeliği
600

 m.4/b ile de 

sabittir. Bu noktada belirtmek gerekir ki sinema eserinde çalıĢan set iĢçisi, makjöz, 

kostümcü, ıĢıkçı gibi kiĢiler icracı sanatçı olarak kabul edilemezler
601

 zira bu 

kiĢilerin icra ettiği bir eser mevcut değildir.
602

 

Sinema eserlerinde yer alan oyuncuların icracı sanatçı olarak korunacaklarını 

belirttik. Peki, bir sinema eserinde yer alan tüm oyuncular icracı sanatçı olarak 

korunacak mıdır?  

Bir sinema eserinde onlarca hatta kimi zaman binlerce oyuncu yer almaktadır. Bu 

oyunculardan kimilerinin icraları uzun ve sinema eseri içinde ciddi yer tutacak 

nitelikte iken bazılarınınki kısa ve görece daha az önemlidir. Örneğin sadece bir 

sahnede görünüp hiçbir Ģey söylemeden sahneden çıkan hizmetçi rolündeki bir 

kiĢinin durumu ne olacaktır?
603

 ĠĢte figüran adı da verilen ve sinema eserinde çok az 

yer alan bu oyuncuların, kanaatimce, icracı sanatçıdan ziyade yardımcı eleman 

olarak kabul edilmeleri gerekir. Zira icracı sanatçı olarak korunmanın ana unsuru 

“özgün bir icra” ortaya çıkarmıĢ olmaktır. Bu anlamda yalnızca saniyelerle ifade 

edilecek kadar az rolü ve dolayısıyla icrası olan birinin oyuncu sıfatı ile icracı sanatçı 

olarak kabul edileceğini söylemek güçtür. Ancak somut olayda, bu karinenin aksinin 

ispat edilebilir olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin çok kısa da olsa icra ettiği 
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rolüne ciddi bir özgünlük kazandırmıĢ bir oyuncu Ģüphesiz icracı sanatçı olarak kabul 

edilecektir.  

Fransız hukukunda bu konuda açık ve net bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. Fransız 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun L.212/1 maddesinde mesleki adetlere göre 

tamamlayıcı sanatçı olarak kabul edilen kiĢiler icracı sanatçı sayılmamıĢlardır. ĠĢte 

burada bahsi geçen tamamlayıcı sanatçı deyiminden kasıt, bir sinema eserinde veya 

sahnelenen bir oyunda, rolü on üç satırı aĢmayan figüran oyunculardır. Ġcracı sanatçı 

olarak kabul edilmeyen bu kiĢiler, iĢ hukuku kapsamında korunacaklardır.
604

   

Ġcracı sanatçıların eser sahibinden izin alarak gerçekleĢtirdikleri ve icrayı 

gerçekleĢtirdikleri anda aslen iktisap ettikleri hakları FSEK m.80’de Ģu Ģekilde 

sayılmıĢtır; 

a.Mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi, 

icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını 

zedeleyebilecek Ģekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme 

hakkına sahiptirler.  

Tahrif edilme ve bozulmanın önlenmesini talep etme hakkının ön Ģartı, bu eylemlerin 

icracıların itibarlarını zedeleyecek Ģekilde yapılmıĢ olmasıdır. Kanaatimce, hakka bu 

yönde bir sınırlandırma getirilmiĢ olması yerinde değildir. Zira kiĢinin sanatı 

üzerindeki hakkı tam ve mutlaktır. Ayrıca hakkın kullanılmasında tespit edilmiĢ 

icraları ile ilgili olarak uygulama Ģartlarının gerektirdiği durumlar hariç tutulmuĢtur. 

Örneği bir filmin montajı esnasında durum ve Ģartlar gerektirdiğinde icracı sanatçının 

icrasının bir kısmı kesilebilir. Böyle durumlarda oyuncuların icralarının bozulduğunu 

öne sürme gibi bir hakları olmayacaktır.  

b.Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın 

tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, 

kiralanmasına ve ödünç verilmesine, iĢaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 

                                                 
604

 Sterling, WCL, s.230. 



 176 

araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya 

yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir. 

Ayrıca icracı sanatçı, tespit edilmiĢ icrasının veya çoğaltılmıĢ nüshalarının telli veya 

telsiz araçlarla satıĢı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve 

gerçek kiĢilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaĢılmasını sağlamak suretiyle 

umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir.  

Görüldüğü gibi kanun mali hakların kullanımında icracı sanatçıyı münhasıran hak 

sahibi olarak kabul etmiĢtir. ÇalıĢmamız açısından yaklaĢacak olursan bir sinema 

eserinin gösterime sokulması, televizyonda gösterilmesi vb. durumlar için filmde yer 

alan oyunculardan izin alınması zorunludur. 

 c. Ġcracı sanatçı, yurt içinde henüz satıĢa çıkmamıĢ veya baĢka yollarla dağıtılmamıĢ 

tespit edilmiĢ icralarının, aslı veya çoğaltılmıĢ nüshalarının satıĢ yoluyla veya diğer 

yollarla dağıtılması hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir. 

Kanun icracı sanatçıların haklarını sıraladıktan sonra, bu hakların uygun bir bedel 

karĢılığında sözleĢme ile yapımcıya devredebileceklerini hüküm altına alınmıĢtır. 

Esasen günümüz sinema sektöründeki duruma bakıldığında bu hakların hemen 

hepsinin afakî kaldığı kolaylıkla anlaĢılacaktır.  

Zira günümüzde oyuncularla yapımcı arasında daha filmin yapımına baĢlanmadan bir 

sözleĢme imzalanmakta, bu sözleĢme ile daha icra gerçekleĢtirilmeden tüm haklar 

belli bir bedel karĢılığında yapımcıya devredilmektedir. Oyuncuların bu duruma 

karĢı çıkma, belirli haklarını saklı tutma gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır. 

Sadece bir defaya mahsus olarak ücret almakta bununla birlikte eser üzerindeki tüm 

haklarından feragat ettirilmektedirler. Zira sinema sektöründe güçlü konumda olan 

yapımcılar karĢısında bireysel olarak iĢ yapan oyuncuların herhangi bir itiraz Ģansları 

yoktur. Ayrıca oyunculuk mesleğini icra edenlerin kendi içlerinde girdikleri çekiĢme 

de bu bakımdan yapımcıların iĢini kolaylaĢtırmaktadır. Yapımcı ile imzalanan 

sözleĢmenin herhangi bir maddesine itiraz ettiği anda oyuncunun iĢinden olacağı ve 
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yerine sözleĢmeyi imzalayacak baĢka bir oyuncunun kolayca bulunabileceği 

yadsınamaz bir gerçektir.  

Bu bakımdan fiili durum senaristler ve yönetmenler için olduğu kadar oyuncular için 

de oldukça vahimdir. Örneğin, bir oyuncu bir sinema eserinde 10 000 YTL karĢılığı 

rol almakta ve tüm haklarını yapımcıya devretmektedir. Yapımcı ise önce bu filmi 

giĢede gösterir. Oyuncunun, yapılan ağır Ģartlı sözleĢmeler gereği genellikle giĢeden 

pay alma gibi bir hakkı yoktur. Daha sonra film televizyon kanallarından birine 

satılır ve aylarca hatta yıllarca gösterilmeye devam eder. Bu gösterimlerin her 

birinden televizyon kanalları reklamlar sayesinde oldukça yüklü miktarlarda paralar 

kazanmaktadırlar. Oyunculara ise ne yazık ki herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Bu adaletsiz durumun en somut örneği günümüzde bile hala hemen her gece 

gösterilen Kemal Sunal filmleridir. Merhum sanatçının tam 87 adet
605

 baĢrolünde 

oynadığı filmi mevcuttur ve bu filmlerin hala çok izlenmesinin sebebi ne yapımcının 

akıl almaz organize kabiliyeti, ne senaryonun ihtiĢamı, ne de yönetmenin üstün 

baĢarısıdır. Elbette bunların da katkısı yadsınamaz ancak yapımcıların ve televizyon 

kanallarının bu filmlerde hala para kazanabiliyor olmasının ana nedeni Kemal 

Sunal’ın bir icracı sanatçı olarak ortaya koyduğu özgün ve baĢarılı icrasıdır. Ancak 

ne yazık ki son derece cüzi rakamlarla rol aldığı bu filmler, bugün hiç hakkı olmayan 

kiĢilere milyarlar kazandırırken mevcut sistem gereği oyuncunun ne kendisine ne de 

ölümünden sonra ailesine tek kuruĢ telif hakkı ödenmemektedir. 

Kanunların güçsüz konumda olanı güçlü olana karĢı korumaları gerekir. Bu hukuk 

devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu sebeple kanun koyucunun bir an önce gerekli 

tedbirleri alarak icracı sanatçıların sömürülmelerine bir son vermesi gerekmektedir. 

Kanaatimce bu sömürüyü engellemenin en etkili yolları ise; oyuncuların, 

icraların tekrar gösterimlerinden telif alma haklarının devredilemez hale 

getirilmesi, aksi yönde sözleĢmelerin batıl olacağının kanun ile hüküm altına 

alınması ya da hak devir sözleĢmelerinin yine kanun eli ile güçlendirilmiĢ 

oyuncu meslek örgütlerince hazırlanmasıdır. Ancak bu Ģekilde kanuni bir 

yaptırımla emek sömürüsünün önüne geçilebilir. Aksi halde icracı sanatçı olan 
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oyuncular da tıpkı senarist, yönetmen ve diğer eser sahipleri gibi tamamen 

yapımcıların vicdanına terkedilmiĢ olurlar.  

Ġcracı sanatçıların anılan tüm bu “kağıt üzerindeki” hakları, icranın ilk tespitinin 

yapıldığı tarihten baĢlayarak, yetmiĢ yıl devam eder. Ġcra tespit edilmemiĢ ise bu süre 

icranın ilk aleniyet kazanmasıyla baĢlar. (FSEK m.82, KomĢu Haklar Yönetmeliği 

m.21) 

Ġcracı sanatçıların hakları, FSEK’in yanı sıra, Türkiye’nin de taraf olduğu WIPO 

Ġcralar ve Fonogramlar AntlaĢması
606

 (1996) ile de güvence altına alınmıĢtır. 

Anılan anlaĢmanın Manevi haklar baĢlığını taĢıyan 5. maddesinde icracı sanatçıların, 

eserin icracısı olarak tanımlanma hakkını ve icranın kendi itibarlarına halel getirecek 

Ģekilde tahrif edilmesine, bozulmasına ve herhangi bir Ģekilde değiĢtirilmesine 

muhalefet etme haklarını hüküm altına almıĢtır. 

Ġcracı sanatçıların mali hakları ise antlaĢmanın 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddelerinde 

sayılmıĢtır. Buna göre; Ġcracı sanatçıların  tespit edilmemiĢ icraların, bunların henüz 

yayınlanmıĢ olduğu durumlar hariç, radyo televizyon ile yayınlanmasına ve topluma 

iletilmesine ve tespit edilmemiĢ icranın tespit edilmesine münhasıran izin verme 

hakları mevcuttur.(m.5) Ayrıca çoğaltma(m.7), yayma(m.8), kiralama(m.9) ve 

umuma iletim(m.10) hakları da bu antlaĢma ile hüküm altına alınmıĢtır. 

Bağlantılı hak sahiplerini incelememizi sonlandırmadan evvel belirtmek gerekir ki bu 

kiĢilere birçok hak tanındığı gibi bu haklarını ve eseri tecavüzden koruma hakkı da 

tanınmıĢtır. Bağlantılı hak sahipleri, eser sahipleri gibi tecavüzün ref’i ve tazminat 

davası ikame edebilirler. Sözü edilen davalara iliĢkin hükümler bağlantılı haklara 

tecavüz halinde aynen uygulanır. 
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  Bakanlar Kurulunun 2008/13597 sy., 28.04.2008 tarihli kararı ile onaylanmıĢ ve 14.05.2008 T., 

26876 sy. RG.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  
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IV. Sinema Eserinde Emeği Geçen Diğer Teknik Elemanların 

Durumu  

 
Daha önce de belirttiğimiz gibi bir sinema eseri yüzlerce kiĢinin emeği ile meydana 

getirilmektedir. Bunlardan bazıları eser sahibi olarak bazıları ise bağlantılı hak sahibi 

olarak koruma altına alınmıĢtır. Ancak sinema eserine emeği geçen kiĢiler bunlarla 

sınırlı değildir. Bir sinema eserinde birçok teknik eleman da görev almaktadır. 

Örneğin; görüntü yönetmeni, kurgu yönetmeni, sanat yönetmeni, kameramanlar, ses 

teknisyenleri, kostüm sorumlusu, makyöz, kuaför, ıĢıkçılar, set iĢçileri, dekor 

kurucular, post prodüksiyon aĢamasında görev alan görsel efekt uzmanları gibi bir 

sinema eserini daha mükemmel hale getirmek için ortaya emeklerini koyan birçok 

insan vardır. 

 

FSEK m.10/3 hükmü gereği, bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik 

hizmetler veya teferruata ait yardımlar, kiĢinin eser sahibi olması sonucunu 

doğurmaz. Buna göre anılan teknik elemanların faaliyetleri, fikri emek düzeyine 

varmayan teknik hizmet ve yardım seviyesinde kaldığı için, bu kiĢiler eser sahibi 

veya bağlantılı hak sahibi olarak korunamayacaktır.
607

 Örneğin, bir güzel sanat 

eserinin yaratılmasına fikir vererek yardımcı olmak, yazılacak bir kitap için belge 

taraması yapmak, yazılanları daktilo etmek veya tercüme yapmak gibi katkılar eserin 

oluĢumuna elbette müspet bir yarar sağlar, ancak bu kiĢilerin eser sahibi olarak 

değerlendirilmeleri mümkün değildir.
608

 

 

Yargıtay da bir kararında,
609

 eserin yaratılmasına yardımcı olan kiĢilerin telif 

hakkından yararlanamayacaklarını hüküm altına almıĢtır: 

(…)Bu nedenle çaba ve katkının nicelikli değil nitelikli olması gerekir. Sırf 

yol gösterme veya yardım etmek ortak eser için yeterli olamaz. Bir sanat 

eserinin yaratılması için onun şekillenmesine eylemli olarak yaratıcı çaba 

ile katılmak gerekir. Bir eserin yaratılmasına yardımın söz konusu olması 
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halinde ise; çaba, yaratıcı olmamakla yaratıcı çabaya bağımlı olarak 

görülmektedir (…)Olayımızda, davacıların davalı Erdoğan'ın eserinin 

hazırlanmasında yaratıcı çaba katkıların bulunmadığı, ancak eserin 

yaratılmasına yardım ettikleri anlaşılmaktadır. Davacılar, esere 

kendilerinin de yaratıcı çabalarının katkılarının bulunduğunu 

kanıtlayamamışlardır.(…)
610

 

 

Kararda da görüleceği üzere, anılan kiĢiler makul bir ücret karĢılığında sinema eseri 

yapımında çeĢitli hizmetleri yerine getirirler. Bu sebeple herhangi bir telif hakkından 

yararlanmaları söz konusu değildir. Ancak günümüzün hızla geliĢen teknoloji 

dünyasında bu tür teknik elemanların gerekliliği de daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu 

kiĢiler de kendi emekleri ile hak ettikleri övgüye mazhar olmakta, hatta sinema 

ödüllerinde yarıĢmaktadırlar. Günümüzün en önemli sinema ödülleri olan Oscar 

Ödülleri
611

 ve daha bir çok film festivalinde, en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi 

oyuncu gibi ödüllerin yanı sıra en iyi kostüm, en iyi makyaj, en iyi görsel efekt gibi 

dallarda da ödüller dağıtılmaktadır.   

Teknik elemanlar arasında, hukukumuzda eser sahibi ya da bağlantılı hak sahibi 

olarak görülmeyen ve teknik eleman olarak kabul edilen Görüntü Yönetmeni 

(Director of Photography) üzerinde ayrıca durmak gerekir. Görüntü yönetmeni 

görüntüyü artistik olarak kaydeden kiĢidir.
612

 Aynı zamanda kamera ve ıĢık 

ekiplerinin baĢı konumundadır. Yönetmen sahnenin atmosferine, renklerine ve 

ıĢığına karar verir, görüntü yönetmeni ise yönetmenin bu kararını uygulayan kiĢidir. 

Örneğin, yönetmen bir sahnenin puslu, korkutucu bir gece gibi görünmesini 

istediğinde çoğu zaman bunu gerçekleĢtirecek teknik bilgiye sahip değildir. 

                                                 
610

 Kararın devamında ise teknik eleman durumundaki kiĢilere telif hakkından pay verilmesi uygun 
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Filmlerde izlediğimiz bu atmosferi yaratan kiĢi görüntü yönetmenidir. Esasen 

görüntü yönetmeninin yaptığı iĢ de yaratıcı bir çaba gerektirmektedir. Ancak bu 

yaratıcılığın daha teknik ve teknolojik bir alanı konumundadır.  

Görüntü Yönetmeninin üzerinde durmamızı gerektiren konu ise, günümüzde birçok 

Avrupa ülkesinde eser sahibi olarak kabul ediliyor olmasıdır. Örneğin Bulgaristan, 

Estonya, Litvanya ve Polonya da görüntü yönetmeni kanun ile eser sahibi olarak 

kabul edilirken, Almanya’da ise kanun ile olmasa da içtihatlarla ve uygulama ile eser 

sahibi olarak kabul edilmiĢtir.
613

  

Kanaatimce, görüntü yönetmenlerinin eser sahibi olarak kabul edilmesi FSEK 

ilkeleri kapsamında doğru olmayacaktır. Zira görüntü yönetmenleri yaratıcılıklarını 

çoğunlukla yönetmenin direktifleri ve istekleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. 

Filme hususiyet kattıkları Ģüphesizdir ancak bu hususiyet bağımsız ve özgün bir 

hususiyetten ziyade “sipariĢ” edilmiĢ bir hususiyettir.
614

 Bu sebeple FSEK’de eser 

sahipleri arasında sayılmamıĢ olmaları yerindedir.  

Sinema eserinde emeği bulunan yardımcı elemanlardan bir kısmının, örneğin; 

kostüm tasarımcısı, makyöz, sahne dekoratörü gibi kiĢilerin faaliyetlerinin salt teknik 

olmadığı, sanatsal bir nitelik taĢıdığı ortadadır. Ancak bu kiĢiler bir eseri icra 

etmedikleri için icracı sanatçı olarak korunmaları mümkün değildir.
615

 Ayrıca 

meydana getirdikleri yatımlar ne derece özgün olursa olsun, sinema eserin yaptıkları 

katkılar ne derece önemli olursa olsun bu kiĢilerin sinema eseri sahibi olarak kabul 

edilmesi de mümkün değildir. Ancak Ģartları gerçekleĢmiĢ ise bu kiĢilerin 

yaratımları, FSEK’te sayılan diğer eser gruplarından birine, örneğin güzel sanat 

eserleri kapsamına, girebilecektir.
616
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MEVCUT MEVZUATA ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER VE SONUÇ 

 

ÇalıĢmamızın ilgili bölümlerinde, incelediğimiz hükümlere iliĢkin eleĢtirilerimizi 

ayrı ayrı sunmuĢ bulunuyoruz. Bu bölümde ise mevzuatımızdaki eksikliklere ve 

hatalı denebilecek düzenlemelere genel bir bakıĢ atarak önerilerimizi sunacağız. 

 

I. Mukayeseli Hukuk IĢığında Mevzuata Yönelik EleĢtiriler ve 

Öneriler 

 

A-Meslek Birlikleri‟ni Güçlendirme Gereği Üzerine 

 

Sinema eserleri üzerindeki hak sahipliği konusunun bu denli tartıĢmalı olmasının 

aslında tek bir temel nedeni bulunmaktadır; yaratıcı emek sahipleri ile sermaye sahibi 

arasındaki menfaat çatıĢması. Ayrıca yaratıcı emek sahiplerinin kendi içlerinde 

girdikleri çekiĢmeler de durumu daha karmaĢık bir hale getirmektedir. 

 

Ülkemizde yaratıcı emek sahipleri eser sahibi olarak kabul edilmiĢ, bunların mali 

haklarını yapımcıya devredebilecekleri hüküm altına alınmıĢtır. Öncelikle belirtmek 

gerekir ki sinema eseri üzerindeki haklar tamamı itibariyle bir bütündür. Manevi hak 

mali hak Ģeklindeki ayrımın pratik iĢleyiĢe uygun düĢmeyen, suni bir ayrım olduğu 

doktrinde de kabul görmüĢ bir gerçektir.
617

  

 

Ayrıca yapımcılar mali hakları devraldıktan sonra FSEK uyarınca umuma arz gibi bir 

takım manevi hakları da kullanabilir hale gelmektedirler. O halde yapımcının 

haklarını mali haklar ile manevi hakların karması olarak nitelendirmek yanlıĢ 

olamayacaktır.
618

 “Work made for hire”
619

 ilkesinin aksine kanunumuzun kabul ettiği 

bu sistemle, yaratma ilkesine uygun hareket edildiği gibi, yaratıcılara sermaye 
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karĢısında pazarlık gücü tanımak amaçlanmıĢtır. Ancak bu durum yapımcıların hem 

eser sahipleri ile hem icracı sanatçılarla ayrı ayrı devir sözleĢmesi yapmasını 

gerektirdiğinden iĢlem masraflarını arttırmaktadır. “Work for hire” düzenlemesinde 

ise eser üzerindeki haklar doğrudan yapımcı üzerinde doğduğundan iĢlem masrafı en 

aza indirilmiĢ durumdadır.
620

  Ancak bu düzenlemede eser yaratıcılığına hiçbir 

pazarlık ve söz hakkı tanımadığından zaten sermaye karĢısında güçsüz olan kiĢiler 

kanun tarafından da korunmamaktadırlar. Bu durum hukukun asıl amacı olan adaleti 

ve güç dengesini sağlama amacı ile bağdaĢmaz. Bu sebeple FSEK düzenlemesinin 

“eserin sahibi onu yaratandır” ilkesine daha uygun bir düzenleme getirdiği 

kanaatindeyim. 

 

Ancak eser üzerindeki hakların doğrudan yapımcı üzerine doğduğu, Ġngiltere ve 

Amerika gibi ülkelerde gözden kaçırılmaması gereken bir unsur vardır; Meslek 

birliklerinin örgütlü ve güçlü yapısı. Bu ülkelerde haklar aslen yapımcıya ait olur. 

Ancak eserin yapımına baĢlanmadan evvel imzalanan sözleĢmeler meslek örgütleri 

tarafından öyle iyi organize edilmiĢtir ki yaratıcı eser sahipleri için bizden çok daha 

hakkaniyetli bir düzenlemenin söz konusu olduğu dahi söylenebilir. Yani bizim 

teoride adaletli ancak pratikte adaletsiz hale gelen uygulamamızın karĢısında bu 

ülkelerde teoride adaletsiz gibi görünse de pratik iĢleyiĢte eserin gerçek sahiplerinin 

haklarına bizim sistemimizden çok daha fazla önem verilen bir uygulama mevcuttur.  

 

Meslek birliklerinin güçlü ve örgütlü yapısı, tek baĢına yapımcı ile baĢ edebilecek 

durumda olmayan senarist, yönetmen gibi yaratıcı emek sahiplerine örgütlü hareket 

edebilme imkanı sağlamıĢtır ve bu durum hakların iyileĢtirilmesi yolunda atılmıĢ 

önemli bir adımdır.  Bu ülkelerde, örneğin bir oyuncu ile yapımcının ya da senarist 

ile yapımcının imzalayacakları sözleĢmelerin asgari Ģartları meslek birlikleri 

tarafından kesin ve net Ģekilde ortaya konmaktadır. Bu sebeple ülkemizde de 

öncelikle meslek birliklerinin güçlendirilmesine çalıĢılmalı, aynı alanda kurulmuĢ 

çeĢitli meslek birlikleri tek çatı altında toplanmalıdır.  
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 Akkayan Yıldırım, a.g.m., 38. 
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Mali hakların devri sözleĢmesinin asgari Ģartları bu Ģekilde meslek birlikleri 

tarafından belirlenir ve yapımcıya diretilirse bugün yaĢanan olumsuzlukların birçoğu 

bertaraf edilebilir. Elbette ki bu süreç mutlak hakimiyetleri zedelenecek olan 

yapımcılar açısından kabullenilmesi zaman alacak bir süreç olacaktır. Ancak 

unutulmamalıdır ki örgütlü ve planlı bir çaba ile bu mücadele kazanılabilir. Örneğin, 

WGA (Amerikan Yazarlar Birliği) ile Amerikan Yapımcılar Birliği arasında, 

sözleĢmelerin asgari Ģartları konusunda anlaĢma sağlanamayınca WGA genel grev 

kararı almıĢ, her bir bölümü yapımcısına milyonlarca dolar kazandıran diziler bir 

anda durmuĢ ve grev aylarca devam etmiĢtir.
621

 Bunun sonucunda etkin bir Ģekilde 

yaptırım uygulanan yapımcılar en azından asgari konularda senaristlerle anlaĢmak 

durumunda kalmıĢlardır.  

 

Ancak belirttiğimiz gibi böyle kümülatif yaptırımlara baĢvurabilmenin yegane yolu 

örgütlü bir meslek birliği ve bilinçli üyelerden geçmektedir. Bugün sinema eseri 

sahiplerine iliĢkin SETEM, SĠNEBĠR, SESAM, SENDER, BĠROY
622

, SĠNESEN 

gibi birbirinden farklı ve bağımsız birçok meslek birliği bulunmaktadır. Bu örgütlerin 

kendi içlerinde girdikleri çatıĢma da örgütlü hareket edilememesinin en büyük 

nedenlerinden biridir. 

 

Ayrıca sektörün güncel durumunda, yapımcılar da televizyon kuruluĢlarının yoğun 

baskısından Ģikayetçi durumdadırlar. ÇalıĢmamız boyunca sinema eseri sahiplerinin 

emeğinin gerçek hakkını vermemekle itham ettiğimiz yapımcı Ģirketlerin emekleri de 

daha da güçlü konumda olan televizyon kanallarınca sömürülmektedir. Örneğin, 

günümüzde yayınlanan dizilerin büyük çoğunluğunda, yapımcılar da eser 

sahiplerinden devraldıkları hemen hemen tüm hakları televizyon kuruluĢlarına 

devretmek durumunda kalmaktadırlar. Bu sebeple sinema eserlerinde emeği bulunan 

tüm unsurların hem kendi içlerinde ayrı ayrı, hem de bir arada örgütlenmeleri ve 

birlikte hareket etmeleri, güçlü durumda olan kiĢi ve kuruluĢlarla baĢ edebilmenin 

baĢlıca yoludur. 

 

                                                 
621

 WGA grevine iliĢkin ayrıntılı bir inceleme için Bkz: Akkayan Yıldırım, a.g.m., s.32-37. 
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 BirleĢik Oyuncular Birliği 
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B- FSEK‟in Lafzına Yönelik EleĢtiriler 

 

5846 sayılı FSEK, geç kalınmıĢ da olsa mukayeseli hukuk göz önünde 

bulundurularak hazırlanmıĢ bir kanundur. Bu kanunda yapılan çeĢitli değiĢikliklerde 

kanun gerekçesinde de belirtildiği gibi birçok uluslararası sözleĢmeden ve AT 

Direktiflerinden yararlanılmıĢtır. Ancak tüm bu değiĢiklikler yapılırken hem kanunun 

eski hali muhafaza edilmeye çalıĢılmıĢ, hem değiĢiklik öncesi menfaat sahibi olanlar 

korunmaya çalıĢılmıĢ hem de uluslararası sözleĢmelerden tercüme yoluyla alınan 

hükümlere yer verilmiĢtir.  

 

Neticede ise iyi niyetli yapılan bu değiĢiklikler diğer birçok AB uyum mevzuatı gibi 

karmakarıĢık bir hal almıĢtır. Bir hukukçu olarak benim bile anlamakta güçlük 

çektiğim bir takım hükümler ve kanunun kendi içinde düĢtüğü çeliĢkiler konuyu 

aydınlatıcı olmaktan uzaklaĢtırmıĢtır. Bu sebeple kanunun lafzında bir takım 

değiĢikliklere gidilerek hükümlerin daha açıklayıcı Ģekilde kaleme alınması 

gerekmektedir. Örneğin tüm bağlantılı haklar FSEK m.80’de tek bir hüküm altında 

açıklanmaya çalıĢılmıĢ bu durum da madde lafzını anlaĢılmaz denebilecek bir hale 

sokmuĢtur. Maddenin bu hali ile kanun yapma tekniğine uygun olduğu söylenemez. 

Bu sebeple bağlantılı haklara iliĢkin hükümlerin neredeyse tamamını tek bir maddede 

toplamak yerine, her bir bağlantılı hak sahibini ayrı maddelerde düzenlemek ve 

bunlar hakkındaki genel hükümleri de ayrı bir baĢlık altında toplamak daha uygun 

olacaktır.
623

  

C-Yapımcı ve Sinema Eseri Sahipleri Arasındaki Menfaat ÇatıĢması  

Konunun baĢında da bahsettiğimiz gibi sinema eserine emek veren kiĢiler için en 

büyük sorunlardan biri de ne yazık ki yine bir sinema sektörü figürü olan 

yapımcılardır. Belirttiğimiz gibi Kanunun yukarıda bahsedilen 48. maddesi gereği 

henüz eserin yapımına dahi baĢlanmadan yapımcı eser sahibi konumunda olan yani 

Kanunla teoride hak sahibi yapılmıĢ herkesten sözleĢme ile bu hakları 

devralmaktadır.  
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 Benzer yönde bir görüĢ için: Bkz. Gökyayla, Ġcracı Sanatçılar, s.754. 
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Yine FSEK m.80’de yer alan “Ġcracı sanatçılar haklarını makul bir bedel karĢılığı 

yapımcıya devredebilirler.” cümlesiyle de oyuncuların haklarını tamamen 

devretmelerinin yolu açılmıĢtır. SözleĢme serbestisi açısından yaklaĢıldığında bu 

hükümlerde herhangi bir yanlıĢlık görünmemektedir. Ancak ne yazık ki bu geniĢ 

sözleĢme serbestisi sinema sektörünün bugünkü durumunda yapımcıların ve 

televizyon kanallarının sinema emekçilerini sömürü serbestisi haline dönüĢmüĢtür. 

Kanunda yer alan “devredebilirler” ifadesi pratikte ne yazık ki“devretmek 

zorundadırlar” Ģeklinde uygulanmaktadır. 

Zira mali haklarını tamamen devretmeyi reddedecek ya da tek taraflı olarak yapımcı 

tarafından hazırlanan bir sözleĢmeye itiraz etmeye kalkacak kiĢinin iĢinden olacağı 

gibi ilgili yapım firmasıyla bir daha çalıĢamayacağı da bilinmektedir. Hele hele karĢı 

tarafta bir televizyon kanalı bulunması halinde haklarını aramaya kalkan sinema 

emekçilerinin ciddi ambargolarla karĢılaĢtığı görülmektedir.  

Örneğin, senaristlerin Ġngiltere’de eser sahibi sayılmıyor olmalarına karĢın FSEK’te 

eser sahipleri arasında sayılmaları fikri mülkiyet hukukunun genel ilkeleri 

bakımından ilerici bir düzenleme olarak görülebilir. Ancak ne yazık ki bize göre 

“geride kalmıĢ” Ġngiliz hukukunda bir senaryo yazarının bir takım haklarını 

devralabilmek için senaryonun ısmarlandığı rakamın 280 katı civarı bir ücret ödemek 

zorundadırlar.
624

  

Bizde ise eser sahibi olarak görülen senarist tek bir sözleĢme ile senaryosunu satmak 

ve bu esnada tüm haklarından da feragat etmek durumundadırlar. Tüm bu sebeplerle 

yasanın güçsüz durumda olan kiĢileri güçlü konumdaki yapımcılara ve televizyonlara 

karĢı koruması gerekmektedir.  

Bu gerçekleĢtirecek yollardan biri daha önce de belirttiğimiz gibi sinema 

emekçilerinin örgütlü hareket ederek asgari sözleĢme koĢulları hususunda 

anlaĢmalarıdır. Güçsüz konumda olan sinema eseri yaratıcılarını korumanın daha 

radikal bir yolu ise kanaatimizce kanunda yapılacak ve hak devrinin tamamen 

                                                 
624

 Severcan, Volkan: “Sinematografik Eserlerde Telif Hakları”, 4. Türkiye Sinema Kurultayı, 

Bildiriler- Raporlar, Antalya, Türsak, 2003, (s.83-86), s.84. 
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devrine cevaz vermeyecek ya da en azından bu devrin asgari koĢullarını belirleyecek 

bir değiĢikliktir. Zira sözleĢme serbestisi esasında dayanarak yapılan kanun 

düzenlemesinin eser sahipleri ve icracı sanatçıların haklarını korumaktan çok uzak 

olduğu aĢikardır. Bu Ģekilde sinema eserinin gerçek sahipleri için talep edilen bir 

imtiyaz veya baĢkalarına göre özel tercih değil (esasen bu Anayasanın 10. 

Maddesinde belirtilen eĢitlik ilkesini zedeler), aksine kendisinin yarattığı eserin 

mahiyetinden ve toplumda hâkim değerlerden kaynaklanan hakkın kendisine fiilen 

de tanınmasıdır.
625

 

D- Ġhtisas Mahkemelerinin Yetersizliği  

Diğer tüm hukuk dallarında olduğu gibi sinema hukuku alanında da en büyük 

problemlerden biri yargının inanılmaz yavaĢ iĢlediği gerçeğidir. Örneğin yukarıda 

örneğini verdiğimiz Sefa Önal-TRT davasında
626

, Sefa Önal ile birlikte davacı olan 7 

kiĢiden 2’si yerel mahkeme sonucunu dahi göremeden vefat etmiĢlerdir. Bu durum 

yargıya olan güveni azalttığı gibi sinema eseri sahiplerini de güçsüz durumda 

bırakmakta, nasıl olsa bir yaptırım olmayacağını bilmenin rahatlığıyla televizyon 

kanallarınca yapılan ihlallerin ardı arkası kesilmemektedir.  

Bu sebeple ihtisas mahkemelerinin yaygınlaĢtırılıp, bu alanda çalıĢacak hakimlere 

gerekli uzmanlık eğitiminin verilmesi yerinde olacaktır. 

E- Fikri Hakların BaĢlıca Ġstismar Alanı: Ġnternet 

Çözüm bulunması gereken diğer bir konu ise günümüzde tüm fikir ve sanat 

eserlerinin en büyük düĢmanı olan eserlerin sanal ortamda (Ġnternette) paylaĢılması 

ve bu paylaĢımdan eser sahiplerinin herhangi bir Ģekilde yararlanamadıkları 

gerçeğidir. Bilindiği gibi günümüzde her türlü bilgiye ulaĢmanın son derece basit 

olması, ne yazık ki fikir eserlerine de hiçbir telif ücreti ödemeden ulaĢmayı oldukça 

kolay kılmaktadır. Hemen hemen tüm Ģairlerin Ģiirlerini, yeni çıkan tüm müzik 

albümlerini, sinema filmleri ve dizilerin tamamını internetten edinmek mümkündür.  
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 Kınacıoğlu,  Reform Gereği Üzerine, s.5. 
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 Bkz: II. Bölüm, II/A-3.  
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Bu soruna çözüm bulabilmek için son on beĢ yıldır tüm dünya ülkeleri büyük bir 

çaba göstermekte ancak ne yazık ki herhangi bir kalıcı çözüme ulaĢılamamaktadır. 

Müzik eserlerinde olduğu gibi sinema eserlerinin de internet üzerinden paylaĢımı 

oldukça yaygındır. Müzik paylaĢım siteleri, bilgisayardan bilgisayara paylaĢım 

yapmayı sağlayan programlar, video paylaĢım siteleri ve konumuz açısından 

yaklaĢmak gerekirse özellikle son yıllarda sayıları hızla artan dizi siteleri yüzünden 

fikir eserlerinin korunması gün geçtikçe zorlaĢmaktadır. 

 

ÇalıĢmamızın kapsamını aĢacağı için tüm eserlerden ziyade sinema eserleri üzerinde 

durmaya çalıĢacağız. Günümüzde bu konuda en büyük problemden biri dizi sitesi adı 

verilen ve hemen her dizinin bölümlerini yayınlanır yayınlanmaz internet üzerinden 

paylaĢıma sunan sitelerdir. Sinematografik yaratımların internet yoluyla bilgisayara 

indirilmeden doğrudan seyredilebilmesine imkan veren bu sisteme streaming
627

 adı 

verilmektedir ve bu da umuma iletim yollarından biridir. Ayrıca bu Ģekilde, eser 

sahiplerinin eserden bekledikleri maddi getirinin de sekteye uğrayacağı bir gerçektir. 

Bu sebeple bu durum, eser sahibinin haklarını zedeler niteliktedir.
628

 Zira böyle bir 

imkan varken artık kimse eskisi gibi televizyon baĢında oturup dizinin baĢlamasını 

beklememektedir. Bu durum izleyici sayısında ciddi kayıplara neden olmakta, 

kanalların izlenilirlikleri azaldıkça reklam gelirleri de aynı doğrultuda azalmakta ve 

yine en çok zarar sinema eseri sahiplerine ve bağlantılı hak sahiplerine gelmektedir. 

Mahkeme kararı ile bu sitelere eriĢim engelleniyor olsa da ne yazık ki basit bir 

sunucu değiĢikliği ile bu kararlar bertaraf edilebilmektedir. Ülkemizden örnek 

vermek gerekirse, binlerce dizinin hemen hemen her bölümünü yayınlayan diziport 

adlı bir site hak sahiplerinin Ģikayeti üzerine savcılık kararı ile tedbiren 

kapatılmıĢtır.
629

 Ancak site sunucu uzantısını değiĢtirerek yayın hayatına kaldığı 

yerden devam etmektedir.
630

 Ayrıca mahkeme ve savcılık kararları Türk sunucular 
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 Streaming: (Ġng) eĢzamanlı, akıĢ, duraksız iĢlem. 
628

 Benzer görüĢler için Bkz: AteĢ, a.g.e.,  s.72; Tosun, a.g.e.,  s.69.  
629

 Beyoğlu Cumhuriyet BaĢsavcılığının 24.02.2009 T.  2009/16 sayılı kararı ile siteye eriĢim 

engellenmiĢtir. 
630

 Ġlk açıldığında “www.diziport.com” olan sitenin adresi mahkeme kararının ardından 

“www.diziport.net” olarak değiĢtiriĢmiĢ ve internet sayfası yayın hayatına devam etmiĢtir. 

http://www.diziport.com/
http://www.diziport.net/
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için geçerli olduğundan bilgisayarın DNS
631

 denen ayarlarında basit bir değiĢiklik 

yaparak ya da çeĢitli programlar veya internet siteleri yardımı ile Türkiye’den değil 

de baĢka bir ülkeden ulaĢım yapılıyor gibi istenen her siteye eriĢilebilmektedir. Hatta 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan bile bir açıklamasında yasaklanan paylaĢım 

sitelerinden biri olan “youtube”’a girebildiğini, herkesin de girebileceğini beyan 

ederek durumun vahametini gözler önüne sermiĢtir.   

 

Ayrıca internetin karmaĢık altyapısının ve taĢıdığı risklerin göz önüne alınarak -baĢta 

umuma iletim hakkı olmak üzere- mali ve manevi hakların sağlıklı bir biçimde 

korunabilmesine hizmet edecek, kendi içinde uyumlu yeni bir kanuna da Ģiddetle 

ihtiyaç vardır. Her ne kadar FSEK m.25’te “iĢaret, ses ve/veya görüntü nakline 

yarayan araçlarla umuma iletim hakkı” düzenlenmiĢ olsa da, bu, internet ortamında 

sunumu yapılan eserler bakımından tek baĢına yeterli bir düzenleme değildir. 

Ġnternetin kendine has teknik altyapısının, internet ortamında yer alan süjelerin ve 

bunların sorumluluk esaslarının belirlenmesinde FSEK ne yazık ki yetersiz 

kalmaktadır. Bu sebeple, günümüzü ve geleceği ilgilendiren bu önemli konu 

üzerinde bir bütün olarak düĢünülmeli ve yeni bir düzenleme yoluna gidilmelidir.
632

 

Ancak tek baĢına ulusal bir kanun hazırlanması da uluslararası mahiyette olan 

internet hırsızlığını bertaraf edebilecek nitelikte değildir.  

 

Kanaatimce, bu sorunu önleyebilmenin en etkili yolu uluslararası olarak iĢleyecek bir 

birim oluĢturmaktır. Bu tecavüzlerin engellenmesi ve eserlerin sınırsız internet 

ortamından korunabilmesi için devletlerin aralarında anlaĢarak ortak hareket etmeleri 

gerekmektedir. Örneğin, WIPO önderliğinde kurulacak bir denetçi kurumla, üye 

ülkelerden giden ve telif haklarının ihlaline iliĢkin bir mahkeme kararıyla tüm üye 

ülkelerden ilgili siteye eriĢimi engelleyecek bir sistem kurulabilir. 

 

Sinema filmlerinin korsan satıĢı ya da internet üzerinden paylaĢımı ise ayrı bir tez 

konusu olabilecek kadar kapsamlı bir problemdir. Korsan satıĢı engellemenin yegane 
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 DNS: Domain Name Service. 
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 Çelik, Emrah; FSEK Kapsamında Ġnternet Ortamında Müzik Eserlerinin Sunumu Yolu Ġle 

Umuma Ġletim Hakkının Ġhlali, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,  Ankara, 2007, s.167. 
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yolu var olan yasaların devlet tarafından uygulanmasıdır. Korsan satıĢ yapılan 

yerlerin denetlenmesi ve caydırıcı cezalarla en azından bu denli aleni ihlallerin önüne 

geçilebilir. Örneğin, Ġstanbul, BeĢiktaĢ, SinanpaĢa Pasajının üst katı tamamen korsan 

film satıcılarına ayrılmıĢ durumdadır. Emniyet güçlerinin bunları fark etmemesi gibi 

bir durum söz konusu dahi değilken bu dükkanlarda yıllardır korsan film satılabiliyor 

olmasının önüne geçmek için yeni yollar düĢünmekten ziyade var olan yolları 

uygulamaya geçirmek olacaktır. 

 

Ayrıca sinema endüstrisinde yer alan kiĢilerin uyguladığı ve açgözlülüğe varan fiyat 

politikaları ile devletin sanattan ziyade bir eğlence kolu olarak gördüğü sinemaya 

uyguladığı vergiler de sinema eserlerinin korsan iletimlerinin bu denli rağbet görüyor 

olmasının baĢlıca nedenleri arasındadır. Bugün dört kiĢilik bir ailenin bir sinema 

filmini sinema salonunda, hakkını vererek seyretmesi için ortalama 70 TL’yi gözden 

çıkarması gerekmektedir. Ancak net asgari ücretin 576 TL
633

 olduğu bir ülkede 

kimsenin insanlardan sinema eserlerini sinema salonlarında izlemesini beklemeye 

hakkı yoktur. Ayrıca geliĢen teknolojinin bir getirisi olarak aynı filmi 5 TL’ye satın 

alıp defalarca izleme Ģansı varken hiç kimse tutup bir filme 70 TL para 

ödemeyecektir. Bu sebeple korsan satıĢlardan yakınan sinema sektörü çalıĢanlarının 

ve patronlarının ile sinema salonu iĢletmelerinin de bu noktada üzerlerine düĢeni 

yapmaları gerekmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
633

 (Çevrimiçi) http://www.alomaliye.com/asgari_ucr_teblig_ana_sayfa.htm,  10.05.2010. (2010 yılı 

ikinci yarısı için net maaĢ tutarıdır.) 

http://www.alomaliye.com/asgari_ucr_teblig_ana_sayfa.htm
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SONUÇ 

 

 

Sinema, film üzerine ard arda kaydedilmiĢ durağan görüntülerin projeksiyon veya 

baĢka bir araçla, yeterli bir hızda perdeye yansıtılması suretiyle hareketli görüntü 

elde edilmesi yöntemidir. Sinema eseri ise, sinema tekniği kullanılarak meydana 

getirilen ve hukuk düzenince aranan eser sayılma Ģartlarını taĢıyan, tüm parçaları ile 

bir bütünlük arz eden fikir ve sanat ürünü olarak tanımlanabilir. 

 

Sinema eserleri diğer fikir ve sanat eseri türlerine nazaran oldukça geç sayılabilecek 

bir tarihte, 19. yy.’ın sonlarında ortaya çıkmıĢtır. Bunun nedeni diğer fikir ve sanat 

eserlerinin aksine, sinema eserlerinde yaratıcılığın yanında teknolojiye de ihtiyaç 

duyuluyor olmasıdır. Sinema eserlerinin doğumu oldukça geç olduğu için 1886 

Tarihli Bern SözleĢmesinde bunlara iliĢkin bir hüküm bulunmamaktadır. Anılan 

sözleĢmenin 26 Haziran 1948 tarihli Brüksel metninde ise “sinema eserleri ve sinema 

eserlerine benzer bir usulle elde edilmiş eserler” deyimi kullanılarak sinema eserleri 

de diğer tüm eser grupları ile beraber sözleĢmenin 2. maddesinde sayılmıĢtır. Türk 

Hukukunda ise 1910 tarihli Hakkı Telif Kanunda sinema eserlerine yer verilmemiĢ, 

yeni ortaya çıkan bir fikir ürünü için bu korunmasız durumun uygun olmadığı, 

sinema eserlerine ayrı bir kategori altında koruma verilmesi gerekliliği doktrinde de 

haklı olarak vurgulanmıĢtır. Sinemacılık alanında geliĢmeler yaĢanmasına rağmen 

bunların eser olarak korunması ancak çok geç bir tarihte, 1952 yılında 5846 sayılı 

kanunun kabulü ile mümkün olmuĢtur. Ancak eksik ve çeliĢkili görülen üstelik 

projeksiyon diyapozitiflerine sinema eseri baĢlığında yer veren bu kanun yeterli 

görülmeyerek yoğun biçimde eleĢtirilmiĢtir. Tüm bu eleĢtiriler ve pratik ihtiyaçlar 

nedeni ile 5846 sayılı kanun zaman içinde radikal değiĢikliklere uğramıĢ, özellikle 

4110 ve 4630 sayılı kanunlarla köklü bir biçimde yenilenerek bugünkü halini 

almıĢtır. 

 

Sinema eserlerinin hukuki mahiyeti de çeĢitli görüĢ aykırılıklarına yol açmıĢtır. 

Doktrinde birçok yazar sinema eserlerinin senaryodan yola çıkarak hazırlandığını, bu 
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bakımdan edebi bir eserin iĢlenmesi niteliğinde olacağını vurgulamıĢtır. Ancak  

sinema eserleri sadece yazılı bir eserin sahnelenmesinden ibaret değildir. Sinema 

eserleri incelenirken karmaĢık ve kendine özgü yapıları göz önünde bulundurulmalı, 

mevcut kalıplara sokularak sınırlandırılmaya çalıĢılmamalıdır. Sinema eseri tüm 

öğeleri kusursuz bir uyum içinde kaynaĢmıĢ bir bütündür ve bir bütün ve bağımsız 

bir eser türü olarak incelenmeleri gerekmektedir. Ancak bu noktada, bağımsız olarak 

yaratılmıĢ roman, Ģiir, Ģarkı gibi eserlerin sinema eseri haline getirilmesi durumunda 

ise hem senaryonun hem de sinema eserinin iĢlenme eser statüsünde olacağını da 

kabul etmek gerekmektedir. 

 

Sinema eseri sayılmanın Ģartları diğer fikir ve sanat eserlerinde olduğu gibi 

hususiyet, belli bir seviyeye kadar tamamlanmıĢ olma ve kanunda sayılan türlerden 

birine dahil olmaktır. Ayrıca sinema eserleri yapıları gereği hareketli görüntüyü de 

haiz olmak durumundadırlar. Bu koĢulları taĢıyan eserler sinema eseri olarak kabul 

edilip, FSEK kapsamında korunacaktır. Doktrinde bu Ģartların yanı sıra senaryoya 

sahip olmanın da sinema eseri olarak korunmanın Ģartı olduğu öne sürülmektedir. 

Ancak senaryo bakımından bu Ģekilde bir kısıtlamaya gidilebilmesi mümkün 

değildir. Zira bir yönetmenin hiçbir senaryoya bağlı kalmadan doğaçlama bir Ģekilde 

çekeceği bir film de diğer unsurları taĢıyor olması Ģartı ile sinema eseri olarak kabul 

edilecektir. Bu Ģekilde doğaçlama çekilmiĢ bir filmi “senaryosu olmadığı” gerekçesi 

ile sinema eseri kapsamından çıkarmak ve FSEK korumasından yoksun bırakmak 

yerinde olmayacaktır. 

 

Hususiyetin tespitinde esas alınması gereken eser sahibinin üslubu olacaktır. Sinema 

eserleri için aranacak hususiyet ise yalnızca kanunda eser sahibi olarak sayılan 

kiĢilere aittir. Bu noktada, doktrinde aksine görüĢler olsa da, eserde emeği bulunan 

bir takım teknik elemanların esere kattıkları hususiyet dikkate alınmayacaktır. Bir 

bütün olarak bakıldığında sinema eserinin tüm eser sahiplerinin hususiyetini taĢıdığı 

aĢikardır ancak sinemasal anlamda hareketli görüntüler arandığından anılan hareketli 

görüntülere dolayısıyla eserin bütününe üslubu en fazla yansıyan kiĢi yönetmen 

olacaktır.  
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Kanun sinema eserlerine iliĢkin hükmünde bu türe girebilecek bir takım eser türlerini 

örneklemiĢtir. Bunlar: Bedii, Ġlmi, Öğretici Nitelikteki veya Günlük Olayları Tespit 

Eden Filmler ile sinema seyircisine hitaben hazırlanan sinema filmleridir. Ancak 

bunlar numerus clausus olarak sayılmıĢ değillerdir. Ayrıca türlerin bu Ģekilde ayrı 

ayrı örneklenmesi kanun yapma tekniği açısından çok yerinde değildir. Yapılması 

gereken sinema eserinin unsurlarını genel bir çerçeveyle belirlemekten ibarettir. Aksi 

halde, bu düzenlemede olduğu gibi, sayılan türlerin sınırlı sayıda olduğu düĢüncesi 

hasıl olabilmekte, ayrıca yaratıcılığın sınırlarının zorlanabileceği bir eser türünde 

gelecekte ortaya çıkması muhtemel alt türlerin kapsam dıĢı kalması tehlikesi 

doğmaktadır. 

 

Teknolojik geliĢmelere bağlı olarak sinema eseri vasfı tartıĢmalı bir takım yaratımlar 

meydana çıkmıĢtır. Bunlar; yarıĢmalar ve reality showlar gibi formata dayalı 

televizyon yaratımları ile diziler, reklamlar, klipler, maçlar ve multimedya 

yaratımlardır. Doktrinde bu gibi eserler için kullanıla gelen “Televizyon Eserleri” 

ibaresi pratikte kolaylık sağlıyor olsa da FSEK’de eser türleri sınırlı sayıda sayılmıĢ 

olduğundan hukuki açıdan doğru bir yaklaĢım olmayacaktır. Televizyon 

yaratımlarından canlı yayınlananların tespit edilmiĢ olma unsurunu karĢılamadığı bu 

sebeple eser olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmiĢ olsa da mevcut mevzuat gereği 

televizyonda yayını yapılan her görüntünün bir sene boyunca saklanması zorunlu 

olduğundan bu Ģekilde bir canlı yayın-banttan yayın kriteri kullanmak doğru değildir. 

Tespit edilmiĢ olma kriterini tespit edilebilir olma Ģeklinde geniĢ yorumlamak 

gerekmektedir. Ayrıca bu tip yaratımları,  “Maç yayınları sinema eseri değildir.” gibi 

kesin bir yargı ile sinema eseri kapsamı dıĢında bırakmak sinema eserlerinin ruhu ile 

bağdaĢmaz. Çünkü bir sinema eserini sinema eseri yapan “neyin” tespit edildiği 

değil, “nasıl” tespit edildiğidir. Farklı bir bakıĢ açısı ve yaratıcı bir yaklaĢımla 

yeryüzündeki her Ģey bir eser haline gelebilir. Bu sebeple değiĢik çekim teknikleri, 

farklı planlar ve bu planların özel bir Ģekilde montajı ile ortaya çıkan ve hususiyet 

taĢıyan maç yayınları yahut diğer tüm hareketli görüntüyü haiz yaratımlar sinema 

eseri olarak kabul edilmelidir. Sinema eseri niteliğini haiz olmayan tespitler ise 

FSEK m.84 uyarınca haksız rekabet hükümlerine göre korunacaklardır.   
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Bir eserin sahibi eseri meydana getiren gerçek kiĢidir. Tüzel kiĢiler mevzuat uyarınca 

eser sahibi olamazlar. Bern SözleĢmesinin 14/2. maddesi hükmü sinema eseri 

sahiplerini düzenlemeyi her ülkenin iç mevzuatına bırakmıĢtır. Bu sebeple çeĢitli 

ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları göze çarpmaktadır. Ancak genellikle, 

Ġngiltere, ABD gibi Anglo-Sakson hukuk sistemini benimsemiĢ ülkelerde 

yapımcının, Kara Avrupası hukuk sistemine tabi ülkelerde ise yönetmen, senarist, 

özgün müzik bestecisi gibi yaratıcı kiĢilerin eser sahibi olarak kabul edildiği 

görülmektedir. 

 

 Sinema eserlerinde eser sahipliğine iliĢkin ilk düzenlemede “yaratma gerçeği ilkesi” 

göz ardı edilerek, eser sahibi olarak filmi imal ettiren, yani yapımcı kabul edilmiĢtir. 

Doktrinde, iĢin rizikosunu üstelenen yapımcıyı koruma gayesi ile bu düzenleme haklı 

görülmüĢtür. Ancak, yapımcılar esere dair iĢlere giriĢmeden evvel mali hakları zaten 

bir sözleĢme ile devralarak kendi sermayelerini güvence altına almaktadırlar. Ayrıca 

birden çok kiĢi olduğunda eser sahipliğinin belirlenmesinin pratik anlamda zorluk 

doğuracağı gerekçesi ile yapımcıyı eser sahibi ilan etmek, tüm Kara Avrupası 

sisteminde olduğu gibi ülkemizde de kabul edilen “eserin sahibi onu meydana 

getirendir.” ilkesi ile hiçbir Ģekilde bağdaĢmamaktadır. Bu sebeple, 1995 tarihli yasa 

öncesi eser sahipliği sistemini savunmak mümkün değildir. 

 

1995 senesinde bu hatalı durum düzeltilerek yönetmen, senarist ve özgün müzik 

bestecisinin birlikte eser sahibi olacağı hüküm altına alınmıĢtır. 4630 sayılı Kanun ile 

yapılan son değiĢikliklerle, eser sahibi kabul edilecek kiĢilere diyalog yazarı ve 

animatör de eklenmiĢ ve madde bugünkü Ģeklini almıĢtır. Ancak 4110 sayılı Kanuna 

son anda eklenen ek madde 2 hükmü ile 1995 öncesi döneme ait tüm yapımlarda 

yapımcının eser sahibi statüsü korunmuĢtur. Bu Ģekildeki 6000’den fazla sinema 

eseri hemen her gün bir kanalda yayınlanmakta, yapımcılar ve televizyon kanalları 

büyük miktarlarda paralar kazanmaktayken, bu eserlerin asıl sahibi olan 

yaratıcılarına hiçbir telif hakkı ödenmemektedir. Mevzubahis madde Anayasa’nın 

eĢitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hukuk devleti ve mülkiyet hakkına iliĢkin 

maddelere de aykırıdır. Kaldı ki, kural olarak kanunların geriye yürümemesi suç, 

ceza, vergi ve benzeri yükümlülükler öngören kanunlar içindir. Ayrıca sinema 
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eserlerinde birlikte hak sahipleri arasına diyalog yazarı ve animatörü de ekleyen 4630 

sayılı Kanun 2001 yılında yürürlüğe girmesine rağmen, bu Kanunda 1995 tarihinden 

sonra yapımına baĢlanan sinema eserlerinde de diyalog yazarı ve animatörün eser 

sahibi sayılacağı hüküm altına alınmıĢ ve ilgili madde eser sahipliği bakımından 

geriye yürütülmüĢtür. Tüm bu sebeplerle bahsi geçen Ek-2. maddenin de derhal iptal 

edilmesi, sinema emekçilerinin mağduriyetine son verilmesi gerekmektedir. 

 

Sinema eserleri sahipleri birliği, FSEK m.9 ve m.10’da düzenlenen müĢterek birlik 

ya da iĢtirak halinde birliklerin ikisinden de özellikler taĢımakla beraber iĢtirak 

halinde birliğe daha yakın durmaktadır. Senaryosu ayrı bir ilim edebiyat eseri olarak, 

müziği de musiki eserleri kapsamında korunabilir ve ayrı değerlendirilebilirken diğer 

eser sahiplerinin ve özellikle yönetmenin yaratıcı katkısı için böyle bir durum söz 

konusu değildir. Bu sebeple sinema eserleri sahipleri birliğinin sui generis bir birlik 

olduğu kabul edilebilir. Kendine has bir görünüm arz eden sinema eseri sahipleri 

birliğine uygulanacak hükümler de sinema eserlerinin karmaĢık yapılarına göre 

Ģekillenecektir. Her ne kadar Kanun, iĢtirak halinde eser sahipliği müessesesi için, 

Borçlar Kanunu’nun adi Ģirket hükümlerine atıf yapmıĢ olsa da, sinema eserinin 

kendine özgü yapısına uygunluğundan ötürü, adi Ģirket hükümleri (BK m.520 vd.) ve 

Medeni Kanun’un iĢtirak halinde mülkiyet rejimini düzenleyen hükümleri (MK 

m.629 vd.), sinema eser sahipleri birliğinin niteliği elverdiği ölçüde,  bu birlik 

çerçevesindeki iliĢkilere uygulanabilecektir. 

 

Yönetmen, tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu 

düzenleyen, metin, icra, dekor, müzik vb. öğeler arasında birlik ve uyum sağlayan 

kimsedir. Bir sinema eserinde, o esere sinema sanatı çerçevesinde ve sinema 

teknikleri bakımından en fazla hususiyetini katan kiĢi yönetmendir. Doktrinde, 

yönetmeni sinema sanat ve tekniğinin çeĢitli imkanlarını kullanarak senaryoyu 

yorumlayan bir icracı sanatçı olarak tanımlayan bir görüĢe mevcut olmakla beraber 

bu görüĢe katılmak mümkün değildir. Zira bir filme “sinema eseri” olarak en büyük 

hususiyeti katan kiĢi yönetmendir. Senaryoda nasıl ifade edilirse edilsin sinema eseri 

olarak ortaya çıkan filmde seyircinin izleyeceği Ģey, yönetmenin o senaryoyu nasıl 

göstermek istediğidir. 
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Bir sinema eserine özgü, eserin hikayesine ve filmde geçen sahnelere uygun olarak 

bestelenen müzikleri yaratan kiĢilere “özgün müzik bestecisi” adı verilir. Sinema 

eseri için özel olarak yaratılmamıĢ olan ancak sinema eseri sahipleri tarafından 

uygun görüldüğü için eserde kullanılan musiki eserlerinin sahipleri, sinema eserinin 

sahibi olarak kabul edilemezler. Bu kiĢilere, taraflarca uygun görülecek bir telif 

hakkı ödenerek ilgili musiki eserinin kullanım hakkı kazanılmaktadır. Aynı Ģekilde 

sinema eserine özel olarak bestelenmiĢ olsa dahi bir Ģarkının güftecisini sinema eseri 

sahibi olarak nitelendirmek olası değildir. Zira bir filmin özgün müziğinden 

anlaĢılması gereken husus, filmin bütününe özgünlük veren, her bir sahneye ayrı ve 

özel olarak bestelenmiĢ musiki eserleridir. Bu aĢamada sadece sinema eserine özgü 

hazırlanmıĢ olsa bile tek bir Ģarkıya söz yazarlığı yapmıĢ olmak sinema eseri sahibi 

olarak kabul edilmeye yeterli olmayacaktır. 

 

Bir film için baĢlangıç noktası oluĢturacak bir fikri, bir insanlık durumunu, filme 

çekilebilmesi için sinematografik açıdan temel bir anlatı yapısına dönüĢtüren senarist 

ile bu senaryoya uygun olarak diyalogları hazırlayan diyalog yazarı da eser sahibi 

olarak kabul edilmiĢlerdir. Ancak senaryo yazım süreci sadece senaryo ve 

diyalogdan ibaret olmayıp birçok farklı aĢamaya sahiptir. Bu bakımdan senaryo ve 

diyalog yazarını ayrı ayrı belirtip senaryonun oluĢmasında emeği geçen diğer 

yazarların göz ardı edilmesi doğru olmamıĢtır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek ve 

yazarların yaratıcı emeklerinin sömürülmesinin önüne geçebilmek için yeni bir 

düzenleme ile senaristlik mesleğinin tanımı ve aĢamaları ayrı ayrı ve açıkça 

belirtilmeli ve bu kiĢilerden hangilerinin eser sahibi olacağı yine ayrıca 

belirlenmelidir. Ancak bir eser sahibi grubunun (senarist) bu denli ayrıntılı olarak 

kanunla düzenlenmesi de genel kabul görmüĢ kanun yapma tekniği ile 

bağdaĢmayacaktır. Bunun için yapılması gereken, senaristler ile beraber tüm 

sinemacıların haklarını ve meslek tanımlarını içeren yeni bir yasal düzenleme yoluna 

gidilmesidir. 
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FSEK’in ilk halinde sinema eserlerine iliĢkin koruma süresi 20 yıl iken, 4110 sayılı 

Kanun değiĢikliği ile koruma süresi 70 yıla çıkarılmıĢtır. 70 yıla çıkarılan bu koruma 

süresi, tüm sinema eserlerine uygulanacaktır. Yani 1995 öncesine ait, eser sahibinin 

yapımcı olduğu sinema eserleri için de koruma süresi 20 seneden 70 seneye 

çıkarılmıĢtır. Ancak yapımcılar 1995 öncesi eser sahibi konumunda oldukları sinema 

eserleri üzerindeki mali haklarını ya da bu hakların kullanım hakkını çeĢitli 

sözleĢmelerle televizyon kanallarına ya da diğer yapımcılara devretmiĢlerdir. Bu 

sebeple koruma süresinin 70 yıla çıkması ile birlikte bu 20 yıllık süresi dolan 

eserlerin, mali hakları devretmiĢ eser sahiplerinin birçoğu mahkemelere baĢvurarak 

kanun değiĢikliği nedeni ile eser üzerindeki hakların kendilerine döneceğini iddiası 

ile çeĢitli davalar ikame etmiĢlerdir. Yargıtay da çeĢitli kararlarında koruma 

sürelerinin uzatılmasından münhasıran eser sahibinin (ilk yapımcıların) 

yararlanacağını, haklı olarak, hüküm altına almıĢtır. 

 

FSEK, m.80 hükmüyle, film yapımcısına ve icracı sanatçılara sinema eserine iliĢkin 

bağlantılı haklar tanımaktadır. Film yapımcısı, sermayesi ve organizasyon gücüyle 

sinema eserini ortaya çıkaracak kiĢileri bir araya getiren ve filmin ilk tespitini 

gerçekleĢtiren gerçek ya da tüzel kiĢidir. Yapımcının bu ilk tespit üzerinde aslen 

kazandığı mutlak bir hakkı mevcuttur. Ancak film yapımcısı, fikri bir katkısı 

bulunmadığı için sinema eserinin sahipleri arasında yer almaz. Bu sebeple film 

yapımcısının sinema eseri üzerinde herhangi bir mali veya manevi hakkı yoktur. 

Ayrıca yapımcının FSEK 18/2 uyarınca çalıĢtıran durumunda olması ve bu vesile ile 

eser üzerindeki mali hakları aslen iktisap etmesi de mümkün değildir.  Sinema eseri 

sahipleri sinema eseri üzerindeki mali haklarını veya bu hakları kullanma yetkisini 

sözleĢme ile yapımcıya devredebilmektedirler. Sinema eseri baĢka bir eserden 

iĢlenme sureti ile meydana getirilmiĢ ise ayrıca bu ilk eser sahibinin de izninin 

alınması zorunludur. Yapımcının sinema eserine iliĢin olarak m.80’de kendisine 

bahĢedilen hakları kullanabilmesi için eser sahipleri ile mali haklara iliĢkin bir 

sözleĢme yapması zorunludur. Yapımcı ayrıca filmin tescil ve bandrol iĢlemlerinden 

de sorumludur.  
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Ġcracı sanatçılar ise sinema eserinde yer alan oyuncular ve seslendirme yapan 

sanatçılar ile özgün müziği icra eden müzisyenlerdir. Bu kiĢilerin de özgün icraları 

üzerinde tam ve mutlak bir hakkı bulunmaktadır. Kanun, bu kiĢilerin de haklarını bir 

sözleĢme ile yapımcıya bırakabileceklerini hüküm altına almaktadır. Ancak günümüz 

sinema sektöründeki duruma bakıldığında icracı sanatçılarının hakların afakî kaldığı 

kolaylıkla anlaĢılacaktır. Zira oyuncularla yapımcı arasında daha filmin yapımına 

baĢlanmadan bir sözleĢme imzalanmakta, bu sözleĢme ile daha icra 

gerçekleĢtirilmeden tüm haklar belli bir bedel karĢılığında yapımcıya 

devredilmektedir. Oyuncuların bu duruma karĢı çıkma, belirli haklarını saklı tutma 

gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır. Zira sinema sektöründe güçlü konumda olan 

yapımcılar karĢısında bireysel olarak iĢ yapan oyuncuların herhangi bir itiraz Ģansları 

yoktur. Ġcracı sanatçı bir filme iliĢkin tüm haklarını tek bir bedel karĢılığı 

devrederken yapımcı ve yayıncı kuruluĢlar gerek sinemalarda gerekse televizyon 

kanallarında aylarca hatta yıllarca yayınlarlar. Kanunların güçsüz konumda olanı 

güçlü olana karĢı korumaları gerekir. Bu hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu 

sebeple kanun koyucunun bir an önce gerekli tedbirleri alarak icracı sanatçıların 

sömürülmelerine son vermesi gerekmektedir. Bunun için ya mesleki kuruluĢlar 

güçlendirilerek yapılacak hak devri sözleĢmelerinin kontrolü sağlanmalı ya da icracı 

sanatçıların icralarının tekrar gösterimlerinden telif alma hakları, kanun eliyle 

devredilemez hale getirilmelidir. 

 

Bağlantılı hak sahiplerinin tamamı FSEK m.80/son gereği, eser sahipleri gibi sinema 

eserine olası bir tecavüz halinde eserin korunması için harekete geçme hakkına 

sahiptirler. 

 

Sinema eserinde eser sahibi ya da bağlantılı hak sahibi olarak kabul edilmemelerine 

rağmen emeği geçen birçok farklı kiĢi bulunur. Ancak kameraman, ıĢıkçı, kurgucu 

gibi bu kiĢilerin FSEK kapsamında herhangi bir hak öne sürmeleri mümkün değildir. 

Bunlar yapımcı ya da bağımsız bir çalıĢma söz konusu ise eser sahipleri ile yaptıkları 

hizmet sözleĢmesi gereğince iĢ görürler ve olası bir ihtilaf halinde eda davası ile talep 

hakları mevcuttur.  
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FSEK’in sinema eserlerine iliĢkin düzenlemeleri yeterli olmadığı gibi yapımcı ve 

yayın kuruluĢları ile eser sahipleri arasındaki güç dengesi göz ardı edildiği için 

sinema eseri sahiplerinin sömürülmesine yol açan bir hale gelmiĢtir. Günümüzde 

hemen her sinema eserinin daha yapımına baĢlamadan gerek eser sahipleri gerek 

icracı sanatçılar tüm haklarını yapımcıya devretmek zorunda bırakılmaktadırlar. 

SözleĢme serbestisi içinde gibi görünen bu durum güçlü konumda olan yapımcıya 

hayır deme imkanı olmayan sinema emekçilerini içinden çıkılması zor bir hale 

getirmektedir. 

  

30 yıldır süregelen bir düzenin bozulması elbette kolay olmayacaktır. Eser sahibi 

konumunda olan yapımcılar eserleri baĢka yapımcılara devretmekte, o yapımcılar 

kanallara satmakta ve bu çerçevede hali hazırda binlerce sözleĢme imzalanmıĢ 

bulunmaktadır. Ancak olası bir kargaĢa endiĢesi ya da daha açık bir deyimle güçlü 

yapımcı ve yayıncı kuruluĢlar lobisinden çekinildiği için sinema eserlerinin gerçek 

yaratıcılarının haklarının göz ardı ediliyor olması sosyal bir hukuk devletinde kabul 

edilebilecek bir tutum değildir. 
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