


6 Nisan 2003’te T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığının “faaliyet
iznini” onaylamasıyla resmen
kurulmuş oldu. Üyeleri arasında
Türk Sinemasının önemli
yönetmen ve senaristlerinin
bulunduğu SETEM,
sinemamızda asıl eser sahibi
Meslek Birliği olarak güçlü bir
temsiliyete sahip.
SETEM Diğer ülkelerin Meslek
Birlikleriyle karşılıklı anlaşmalar
yapmıştır.
Sinema Meslek Birlikleri Güç
Birliği üyesidir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Destek Komisyonuna
“seçici üye” yollar.
T.C. Kültür Bakanlığı Sinema
Eseri Değerlendirme ve
Sınıflandırma alt ve üst
kurullarında temsilci
bulundurur.
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 - Ülkemizde telif bilinci ve
bununla bağlantılı olarak
korsanla mücadele ile ilgili bilinç
arttırmaya yönelik geliştirilen
eğitim programını devam
ettirmek - Eğitimin tüm
Türkiye’de yer alan ilgili
üniversitelerde toplam 300
öğrenciye verilmesini sağlamak
- Eser sahiplerinin eser ve
bağlantılı haklarının
korunmasının gerekliliğine
dikkat çekmek üzere Benim
eserim adıyla bir senaryo
yarışması gerçekleştirmek ve ilk
üçe giren eserlerin çekimini
yapmak ve yaygınlaştırmak -
Hazırlanacak e-kitapçık ile
bilgilendirme ve farkındalık
yaratmak -Senaryosu SETEM
tarafından hazırlanacak telif
hakları konusunda temel
bilgilendirmeyi sağlayacak 1
kısa filmin çekimini yapmak ve
yaygınlaştırmak. 

Telif Hakları Genel
Müdürlüğü tarafından

desteklenen projenin hedefi
ülkemizde telif hakları

kültürünün oluşturulmasına
katkıda bulunmaktır.
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Aralık 2019, projenin bir ayağı olan telif hakları
bilinçlendirme eğitimi doğrultusunda aşağıdaki
isimleri belirtilen üniversiteler ile iletişime geçildi ve
bilgilendirilme yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema
Ana Bilim Dalı 
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Nişantaşı Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü
Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 
Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon
Bölümü
Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölümü
Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü
Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon
Bölümü
Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

GÖSTERİMİ YAPILAN FİLMLER – FİLM
KÜNYELERİ
İlk İmza          / Senarist: Sibel Göydağ Çakmak 
Telifli Tutku / Senarist : Abdullah Düğer 
Aynı Şey            / Senarist : Sinan Yozgat

Benim Eserim - 2

Eğitim Uygulamaları: Proje ekibi tarafından bilgi ve
farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla aşağıda
detayları verilen üniversitelerde telif hakları konulu
eğitim sunuları gerçekleştirildi. 

                                         

Benim Eserim - 1 

 2022 yılında üçüncüsü
yapılan Benim Eserim

Projesi 2019 yılında
başladı. Üniversitelerde

öğrencilerle yapılan
söyleşilerle telif bilinci

anlatıldı.

1-Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi-Dr. Öğr.
Gör. Mehmet Köprü. 
2- İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve
Animasyon Bölümü-Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Gör.
Dide Akdağ Satır. 
3-Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel
İletişim Tasarım Bölümü-Bölüm Başkanı Prof.Dr.
Neda Üçer.
4-Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü-
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Sefa Doğru.
5-Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü- Bölüm Başkan
Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bülbül.
6-Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi-Dekan
Prof.Dr.Oğuz Makal.
7-İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümü-Dr.Öğr.Üyesi Beyler
Yetkiner.
8-İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo,Televizyon ve
Sinema Bölümü-Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi
Remziye Köse Özelçi. 
9-Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümü- Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Can Diker.
10-Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi-Dekan Alev Fatoş Parsa.

Benim Eserim Kısa Film Senaryo Yarışması: 21
Temmuz 2020 tarihinde projemizin bir ayağı olan
senaryo yarışmamızın duyurumunu medya da, yazılı
ve sosyal basında gerçekleştirdik. Son başvuru
tarihine kadar olan süreçte 105 eser katılım sağladı.
Gelen eserleri değerlendirmek üzere jüri
oluşturuldu. Jüri Başkanlığını Proje koordinatörü
Feza Sınar üstlenirken SETEM Başkanı Mehmet
Güleryüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çadırcı
da üye olarak yer aldı. Tamer Turan’a ait
“DUAYEN”, Zeynep Hilâl Demirci’ye ait “HASAT”
ve Berfin Yaşar’a ait “ MUTLU SON” adlı senaryolar
filme çekilmeye hak kazandı. SETEM tarafından
oluşturulan çekim ekibi Hakan Taşkıran
Yönetmenliğinde “MUTLU SON” ve “HASAT”ı
animasyon, Uğur Deniz Terzioğlu yönetiminde
“DUAYEN” i kısa film haline getirildi.
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Meslek birliğimiz SETEM,
kuruluşundan bu yana 19 yıldır
yönetmen ve senaristlerin telif
haklarını alabilmesi için çaba sarf
ediyor. Telif hakları bilincini
arttırmayı hedefleyen projemizde
üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz
ve üniversite öğrencileri ile
buluşmalar gerçekleştirdik. Bugüne
kadar Doğuş üniversitesi, İstanbul
Kültür Üniversitesi, Kayseri Erciyes
Üniversitesi, Beykent üniversitesi,
Yeditepe üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi ve Üsküdar
üniversitesi'nde Mehmet Güleryüz
Orhan Koçak Ensar Altay ve Rıza
Kıraç tarafından verilen eğitimlerle
1000'e yakın öğrenci ile buluştuk
senaryo yarışmasında dereceye
giren senaryoları SETEM
tarafından profesyonel ekiplerce
filmleştirildi ve sosyal medyada
yaygınlaştırıldı. 

Sinema ve Televizyon Eseri
Sahipleri Meslek Birliği

(SETEM)  başkanı yönetmen
Mehmet Güleryüz Benim
Eseeim Projesini anlattı.
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Başkandan
Mesaj



Filmler





Hepimiz gülerek bazen
hüzünlenerek seyrettiğimiz eski
filmlerin, sanatçılar için ne denli
önemli bir yer kapladığını, hatta
temel yaşam hakkı olan barınma
hakkını sağlamasına kadar
uzanan bir dertten bahsetmeye
çalıştım senaryomda. Umarın
siz de beğenirsiniz.

KAPI

1996 yılında Hatay’da doğan
Hayat Yapar Doğu Akdeniz
Üniversitesi Psikoloji Bölümü
mezunu. Halen Yakın Doğu
Üniversitesi, Klinik Psikoloji
Bölümü’nde yüksek lisans
öğrencisi olarak öğrenimim
devam ediyor.
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“İKİ NOTA”, sanat eserlerinin
üretilmeye devam edebilmesi
için emeklerinin karşılıklarını
alabilmeleri gerektiğini, aksi
halde üretim araçlarının
azalarak biteceğini yani müziğin
susacağını, ve filmin asla
çekilemeyeceğini anlatan kısa
filmdir. Baş karakterin sözsüz
bir müzik icra etmesi, telif
hakkının sadece sözlü müziği
değil enstrümantal müziği de
kapsadığını gösterdiğine
inanıyorum.

İKİ NOTA

20 Eylül 1987'de Ankara-
Altındağ'da doğdum. İlkokulu,
ortaöğretimi ve liseyi Ankara'da
tamamladım. Kırıkkale
Üniversitesi Kırıkkale Meslek
Yüksek Okulu Bilgisayar
Programcılığı ve Açıköğretim
Fakültesi İşletme Bölümünü
bitirdim. Metin yazarlığı ile
uğraşıyorum. Bir devlet
kurumunda sözleşmeli personel
olarak çalışmaktayım.
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“Elimdeki Kir Değil” adlı eser.
Bir sanatçıya bir iş adamı
tarafından kendini tanıtan bir
tablo yapmasını istemesi ile
başlıyor. Karanlık sayılabilecek
bir atölyede renkleri ve
parmaklarını kullanarak,
küllerinden doğan bir adamı,
kozadan çıkan kelebek kanatlı
biri olarak tasvir ediyor.

Hikaye boyunca sanatçının
ellerine, yüzüne ve üstüne
bulaşan boyalar sanatçının
emeğini ve fikirlerini, ofise
sonradan gelen adamın tabloyu
yapan kişiyi değil de tabloda
resmedilen Tan’ı tebrik etmesi,
bir eseri kimin yazdığı-yaptığı
değil kiminle anıldığıyla ilgilenen
seyirci kitlesini temsil ediyor.

Elimdeki Kir
Değil

1997 yılbaşında doğdum.
Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nde
başladığım üçüncü yılında
bıraktığım liseyi açık öğretimde
tamamladım. Özel güvenlik
görevlisi olarak çalışmakta
olmama rağmen her zaman sıkı
bir sinema takipçisiydim ve
fantastik hikaye okuruydum.
Artık izlediklerim yeterli
gelmeyince senaryo yazımını
araştırmaya başladım ve Yılmaz
Erdoğan ile Öğrence programı
ile tanıştım. Yayınlanan projem
olmamasına rağmen amatör
olarak senaryo yazmaya
başladım.
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Fikri haklara ilişkin yapılan çalışmalarda bu kakların
yasal bir çerçevede ele alınmasının başlangıcı
matbaanın icadına ve basım imtiyazların kabulüne
dayandırılmaktadır. Bu imtiyazlarla matbaa mülkiyetinin
tanımlandığı ve eseri üretenlere yapılan tek bir
ödemeyle o esere ilişkin tüm mülkiyetin matbaacıya
geçtiği böylelikle de girişimci bir sınıfın doğduğuna
ilişkin görüş fikri hakların başlangıcı olarak genel kabul
görmektedir. Bugünden bakıldığında sadece sınırlı
sayıda çoğaltılabilen eserlerin matbaanın icadıyla
birlikte istenilen sayıda basımının mümkün olması ve bu
faaliyetlerden önemli oranda gelir sağlanmasının bu
konuda bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğurduğu, bu
düzenlemeyle de baskı ve kopyalama tekniklerine
yapılan yatırımın o dönemdeki maliyeti dikkate alınarak
yatırımların teşvik edilmesi ve haksız rekabete yol
açmamak bakımından matbaacının bugünkü karşılığıyla
girişimcinin, yatırımcının ve yatırımının korunduğu
söylenebilir. 

Fikri hakların tarihçesine ilişkin yapılan çalışmalarda ilk
uygarlıklarda ürünlere cisimlendikleri somut ürünlerden
bağımsız , ayrı ve özel bir değer atfedilmemesi
nedeniyle eseri üretenlerin ürettikleri ürünlerle ilgili
haklarına ilişkin herhangi bir hukuksal çerçeveye gerek
duyulmadığı , ileriki dönemlerde de çoğaltma
tekniklerinin gelişmemesi nedeniyle eserin
çoğaltılamaması ve eserin aslından başka surette
kamuya arzının mümkün olmadığı , ürünün aslına sahip
olanın ürünle ilgili her şeye sahip olacağı şeklindeki ilk
uygarlıklardaki genel yaklaşımının Roma hukukunda da
sürdürüldüğüne ve bu nedenle de fikri haklara ilişkin bir
düzenleme olmadığına yönelik görüşlerin ağırlık
kazandığı görülmektedir.

Fikri hakların tarihçesi
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Fikri hakların tarihçesi

Bugünkü anlamda fikri haklara ilişkin mevzuatın
oluşmasına öncülük ettiği kabul edilen ilk kanunun
(Statue of Anne) tabii hukukun gelişmesiyle esere ilişkin
hakların eseri meydana getiren eser sahiplerine ait
olduğu, basım imtiyazlarının ise eseri üreteni değil
sadece eseri çoğaltanı koruduğu yönündeki yoğun
itirazların sonucunda 1700 li yılarda İngiltere de kabul
edildiği görülmektedir

Ayni yüzyılda Fransa’da benzer süreçler yaşanmış eser
sahibinin haklarının korunmasına ilişkin kanunlar
yürürlüğe girmiştir. Fransız ihtilalinin ardından temsil
haklarının korunmasına ilişkin 1791 yılında kabul edilen
kanun ile 1793 tarihli telif haklarının genel olarak ele
alındığı kanun 1957’de yürürlüğe giren Edebi ve Sınai
Mülkiyet Hakkındaki kanununun temelini
oluşturmuşlardır.

Diğer ülkelere bakıldığında Prusya Bilim ve Sanat
Eserleri Üzerindeki Mülkiyetin Korunması Kanununun
1837’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde telif haklarına
ilişkin kanunun 1790’da Almanya da Telif Hakkı ve
Komşu Hakların Korunması Hakkında Kanunun 1965
yılında, Amerika da ise pek çok değişikliğin ardından
temel telif hakları kanununun 1976’da yürürlüğe girdiği
görülmektedir.

Matbaanın icadıyla başlayan sürecin ardından 18, 19 ve
20. Yüzyılın fikri haklar bakımından önemli atılımların
gerçekleştiği dönemler olduğu görülmektedir.
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Telif hakları alanında ülkemizdeki yapılan
düzenlemelerin tarihsel boyutunun incelenmesine
yönelik yapılan akademik çalışmalarda 1850 tarihli
Encümen-i Daniş Nizamnamesinin fikri haklar
alanındaki ilk hukuki metin olduğu, basım usullerinin de
belirlendiği söz konusu Nizamnamedeki herhangi bir bir
şekilde dil ile ifade edilen fikri mahsul tanımının
günümüzdeki eser tanımına en yakın tanım olduğu
hatta örtüştüğü, ‘Telif‘ ifadesinin ilk defa bu
nizamnamede kullanılmasının eser sahiplerinin mali
hakları ve bu haklarının kabulüne ilişkin önemli bir
düzenleme olduğunun vurgulandığı görülmektedir.

Ayrıca 1857 de yürürlüğe giren telif nizamnamesiyle
imtiyaz usulü sonlandırılarak eser sahiplerine eserlerin
basımına ilişkin münhasır nitelikli hakların verildiği, bu
düzenlemenin ardından 1910 yılında yürürlüğe giren
Hakkı Telif Kanununun her nevi kitapları, telif eserleri,
resimleri ve çizgileri, heykelleri planları, teknik resimleri,
musiki aletlerini fikir ve kalem eserleri olarak
tanımladığı ve esere ilişkin hakların niteliğini belirlediği
belirtilerek bu alanda yapılan pek çok çalışmada söz
konusu Kanunun fikri haklar bakımından önemi
vurgulanmaktadır.

5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” nun kabul
edildiği 1 Ocak 1952 tarihine kadar yürürlükte kalan bu
kanun bugünkü düzenlemelere yakın hükümler
içermektedir.

1952 yılında yürürlüğe giren Profesör Ernst Hirsch
tarafından hazırlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu 1983 yılında ve AB müktesebatına uyum
çalışmaları kapsamında 1995, 2001, 2004 ve 2007 ve
2008 yıllarında önemli ölçüde değiştirilmiştir.

Ülkemizde fikri haklar
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1951 tarihli 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununu
İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyesi iken
yazımını gerçekleştiren Ord. Prof. Ernst Hirsch
“Fikir eserleri – ki bu tabirden zihni faaliyet mahsulü
olan ilim ve fen eserlerinden başka his ve muhayyilenin
mahsulleri olan edebiyat, musiki güzel sanat ve sinema
eserleri de anlaşılmaktadır – mahiyetleri itibariyle bütün
insanların malı haline gelmek ve beşeriyetin herkesin
istifadesine açık olan kültür hazinesini arttırmak
istidadındadırlar. Son yüz yıl içinde keşfedilen ve gün
geçtikçe tekemmül ettirilmekte olan teknik çoğaltma ve
yayın vasıtaları bu temayülü her türlü tasavvurun
fevkinde gerçekleştirmektedir. Plak ve film, radyo ve
televizyon sayesinde; işaret, söz, ses, çizgi, satıh cisim,
renk, hatta kokularla (1) “ifade” edilebilen her fikir ve
muhayyile mahsulünü ses veya ışık dalgaları vasıtasıyla
yahut ikisini mezcettirmek suretiyle bütün beşeriyete
aynı zamanda ve tekrar arz etmek artık imkân dahiline
girmiştir.” ifadeleriyle fikri eserlerin ve fikri haklarının
önemini vurgulamaktadır. 

Söz konusu kanunun 1. maddesi sahibinin hususiyetini
taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve
sinema eserlerinden oluşan fikir ve sanat mahsullerinin
eser olarak tanımlanabileceğini hükme bağlamıştır.
Görüldüğü gibi bir fikri ürün ancak özgün olması
halinde yani onu meydana getirenin hususiyetini
yansıttığı zaman eser olarak tanımlanabilmektedir. Bu
tanım mahiyet itibarıyla Bern sözleşmesiyle de
uyumludur.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Herhangi bir şekilde
dil ve yazı ile ifade olunan eserler ilim ve edebiyat
eserleri olarak sınıflandırılmıştır.

Eser ve eser sahipliği
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Musiki Eserlerinin de her nevi sözlü ve sözsüz besteden
oluştuğu ifade edilmiştir Formun Altı Güzel Sanat
Eserleri kategorisinde yer alan yağlı ve sulu boya
tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller,
gravürler, güzel yazılar ve tezhipler gibi ürünlerin “güzel
sanat eseri” sayılması için kanun estetik değere sahip
olmalarını şart koşmuştur.

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 dizisi sinema eserleri olarak
tanımlanmıştır.

Eser sahibinin haklarına zarar vermemek şartıyla
oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlemeler,
bu kanuna göre eser sayılır” hükmü gereğince bir
eserden istifade edilerek meydana getirilen, istifade
edilen eserden bağımsız olmamakla birlikte işleyenin
özelliklerini taşıyan fikri ürünler işleme eser kabul
edilmiştir.

Eser sahibi eseri bizzat meydana getirendir. İşleme ve
derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz
kalmak kaydıyla eseri işleyendir. Sinema eserlerinde ise
yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı,
diyalog yazarı ve canlandırma tekniğiyle yapılmış bir
eser söz konusu ise animatör de eserin birlikte
sahibidir.

Eser ve eser sahipliği
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Eserin meydana getirilmesi ile birlikte. Eserden doğan
hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir.
Ancak kanunun 18. maddesi ile bu kurala bir istisna
getirilmiştir. Bu hükme göre aralarında yaptıkları bir
sözleşme ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça memur,
hizmetli veya işçilerin işlerini görürken meydana
getirdikleri eserler üzerindeki haklar bu kişileri çalıştıran
veya tayin edenlerce kullanılır.

Birden fazla kişinin katılımıyla meydan gelen ve
ayrılmaz bir bütün teşkil eden bir eserin varlığı halinde
eser üzerindeki haklar sözleşmede, hizmet şartlarında
ya da eser meydana getirildiğinde yürürlükte olan bir
yasada aksi öngörülmedikçe bu haklar eser sahiplerini
bir araya getiren gerçek ve tüzel kişi tarafından
kullanılır

Eser ve eser sahipliği
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Eser sahibinin hakları manevi haklar ve mali haklar
olmak üzere iki bölümde ele alınmaktadır.

Manevi Haklar
Kişiye bağlı olan bu hakların mirasla ya da sözleşmeler
ile devrolunması mümkün değildir. Eser sahibinin
manevi hakları Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi
salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetmek
salahiyeti, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı
haklarıdır.

Mali Haklar
Eser sahibi kanunda sayılan haklara dayanarak eserden
maddi ve manevi olarak faydalanır. Eser sahibinin
ölümü halinde mirasçılarına devrolan bu hakların
kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşmeler ile
başkalarına devri mümkündür.

Eser sahibinin mali hakları işleme hakkı, çoğaltma hakkı,
yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı, pay ve
takip hakkıdır. ·Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21
-25 maddeleri arasında tanzim edilen mali haklardan
kısaca bahsetmekte yarar görülmektedir.

Kanunda bir eserden onu işlemek suretiyle faydalanma
hakkı İşleme Hakkı, Bir eserin aslını veya kopyalarını,
herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya
kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli
olarak çoğaltılmasına ilişkin Çoğaltma Hakkı, bir eserin
aslını veya çoğaltılmış fiziki nüshalarını kiralamak,
ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla
dağıtılması Yayma Hakkı, Bir eserden, doğrudan
doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan

Eser Sahibinin Hakları
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aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak
ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı
Temsil Hakkı ,Bir eserin aslının veya çoğaltılmış
nüshalarının radyo-TV , uydu ve kablo gibi telli veya
telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital
iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla yayınlanması Umuma İletim
Hakkı olarak tanımlanmıştır.

Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını süre, yer ve
muhteva itibarıyla karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya
süresiz olarak başkalarına devredebilirler. Mali haklara
ilişkin yapılan tüm sözleşmelerin yazılı olması ve
devredilen hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.
FSEK kapsamında korunan hak sahiplerinin manevi ve
mali haklarının ihlali halinde hukuk ve ceza davası
açılabilir

Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilen mutlak hak
niteliğine sahip haklardır. Diğer taraftan Uluslararası
sözleşmelerde eser sahiplerinin mutlak nitelikli
haklarına bazı sınırlandırmalar ve istisnalara yönelik
ülke mevzuatlarında düzenleme yapılması da mümkün
kılınmıştır. FSEK ’te Amme İntizamı Mülahazasıyla,
Genel Menfaat Mülahazasıyla, Hususi Menfaati
Mülahazasıyla, Hükümete Tanınan Yetkiler başlıkları
altında haklara getirilen tahditler ile şahsi kullanım
amaçlı istisna düzenlenmiştir.

Eser ve eser sahipliği
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Eser sahibinin haklarına zarar vermemek kaydıyla ve
eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde
yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli
biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icrayı veya sair
sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile film
yapımcılarının hakları bağlantılı haklar olarak
tanımlanmaktadır
Bağlantılı hak sahipleri de fikir ve sanat eserleri
kapsamında eser sahiplerine benzer hak ve yetkilere
sahiptir.

Bağlantılı Haklar
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Bern sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında da eserin yaratıldığı andan
başlayan doğal bir korumadan yararlanılması ilkesi
benimsenmiştir. Bununla birlikte FSEK te ihtilaflarda
ispat kolaylığı sağlaması bakımından hak sahiplerinin
yararlanabileceği bir kayıt- tescil sistemi
öngörülmüştür.
Telif Hakları Sözleşmesi (WCT) 2. Maddesi ‘Telif
hakkının korunması, düşünceleri, yöntemleri, uygulama
esaslarını ya da matematiksel kavramları değil,
düşüncelerin ifade biçimini kapsar.’ hükmünü amirdir.
Fikir Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) bu ilkeyle de
uyumludur.
Eser ve bağlantılı hak sahiplerinin kanunda düzenlenen
hakları ile düşüncenin ürettiği, somutlaştığı maddeden
ayrı, bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahip soyut
nitelikli haklar korunur.
Eser sahibinin eserine ilişkin hakları hayatı boyunca
korunur. Ölümü halinde mirasçıları 70 yıl boyunca bu
haklardan istifade eder. Eser sahibi tüzel kişiyse,
koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır
Koruma süresi eser alenileşmediği sürece işlemeye
başlamaz. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen
eserlerde eser. Ölüm tarihinden itibaren 70 yıl süreyle
korunur. Eser sahibi belli olmadığı hallerde, koruma
süresi eserin aleniyet kazanmasından itibaren 70 yıldır.
Eser sahibine tanınan mali haklar koruma sürelerinin
bitimiyle sona erer · Bu süreden sonra herkes
eserlerden serbestçe istifade edilebilir. Fikri haklarda
ülkesellik ilkesi geçerli olup koruma şartları Korumanın
talep edildiği ülke mevzuatına göre belirlenir.

Koruma süreleri ve şartları
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