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TASARIMLARIN 554 SAYILI TASARIM KARARNAMESi
VE FiKiR-SANAT ESERLERi KANUNU
9ER9EVESiNDE KORUNMASI
Ay~e

Saadet ARIKAN*

GiRi$
Tasanm, g1da maddelerinin ~eklinden insan ihtiya9lanm kar~1layan diger her
tOriO e~yanm, goze ve diger duyu organlanna hitabeden harici ozelliklerini ifade eden
bir kavramd1r. EndOstrile~menin dogal sonucu olarak e~yanm bu harici ozelliklerine
atfedilen ekonomik deger, an1lan ozelliklerin ortaya 91kmasmda harcanan fikri emegin
ve yap1lan mali yatmmm korunmasm1 gOndeme getirmektedir. Koruma a91Smdan dOnyadaki uygulamaya bak1lacak olursa;
- Ozel tasanm kanunlan,
- Haks1z rekabet ile ilgili dOzenlemeler,
- Fikri haklar ile ilgili kanunlar
dogrudan koruma saglayan hukuki ara9lar arasmda bulunmaktad1r.
TOrkiye, daha once Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Haks1z Rekabet hOkOmlerine gore korudugu tasanmlan 26 Haziran 1995 tarihinde yOrOriOge giren 554
Say11i Kanun HOkmOnde Kararname ile hukuki a91dan 1 tescil esasma dayal1 ozel bir
dOzenleme 9er9evesinde korumaya ba~lam1~t1r.
Haks1z rekabet hOkOmleri bir kenara b1rakilacak olursa tasanmlan ozel olarak
koruyan bu iki yasal dOzenlemenin, yani 1995 y1lmda k1smen degi~tirilen 5846 Say1li
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 554 Say1l1 KHK'nin, yakmdan incelenmesinde yarar
bulunmaktad1r.
Konu, her iki mevzuatm kapsamma girecek nitelikteki tasanmlar a91S1ndan
onem ta~1maktad1r. Bu ozellikteki bir tasanmm sahibi :
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu tercih etmesi halinde hi9bir tescil i$1emine
gerek kalmadan kural olara~ ya$am sOresine ek olarak 70 yillik bir sOreden ya-

•

Hakim, Adalet Bakanli()i A.T. Koordinasyon Oairesi.

1

Cezai a<;1dan koruma, bu konuda 7 Kas1m 1995 tarihli RG'de yay1mlanan Kanuna

2

KO<;Ok el i~leri ve kO<;Ok san at eserleri a<;1smdan koruma sOresi, aleniyet tarihinden itibaren 70 ylldir. Bkz. FSEK , Madde 29.

birakilmi~lir.
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rarlamrken; 554 Say11i KHK 9er9evesinde tescil ettirmek durumunda kald1g1 tasar1m1
i9in 25 y1llik bir korumadan yararlanmaktad1r.
- Cezai hOkOmler a91smdan ise sadece FSEK korumasm1 tercih etmi$ (tasanmml tescil ettirmemi$) bir hak sahib in in tasar~m~na tecavOz halinde, duruma gi:ire 3,
3 aydan 3 y1la kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ag1r para
cezas1 verebilecek iken; tescilli tasanmlar halinde bu sOre ve miktarlar duruma gi:ire 4,
1 y1ldan 4 y1la kadar hapis ve 300 milyon liradan 1 milyar TL'na kadar ag1r para cezasl alabilecektir.
Bu 9ali$mada her iki dOzenlemede yer alan :
-

Tasanm kavram1,
Koruma $artlan,
Hak sahipligi kavram1,
Hak sahib in in yetkileri,
Yetkinin SlnlrlandlnldiQI durumlar,
Koruma sOresi,
HOkOmsOziOk halleri,
Koruma a91smdan hak sahibine tan man ara9lar ve
Gi:irevli mahkeme

kar$11a$tlrmall bir yakla$1m ile ele almmakta ve tasanm hakk1 sahibine i:inerileri i9eren
bir degerlendirme yap1lmaktad1 r.
1- TASARIM KAVRAMI

Tasanm kavram1 si:izl0klerde 5 "tasanmlama i~i ya da tasanmlanan bi9im"
olarak tan1mlanmaktad1r. Tasanmlamak (veya tasarlamak) ise daha sonra uygulanacak bir $eyin zihinde hamlanmas1, planlanmas1 eylemi olarak nitelendirilmektedir.
Tasanm kavrammm TOrk mevzuatmda ilk hukuki tan~m~nm, EndOstriyel Tasanmlann Korunmas1 Hakkmdaki 554 say1h KHK'de 6 yap1ld1Q1 gi:irOimektedir. KHK,

3

Bkz. FSEK. 72 ve 73. maddeler.

4

Bkz. 554 say1h KHK'ye 4128 sayi11 Kanun'la ekli 48/A maddesi.

5

Bkz. Turk Dil Kurumu Sozlu(Ju.

6

26.6.1995 gunlu R.G.'de yay1mlanarak yururlu(Je iran KHK'nin 3. maddesi.
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bir urunun esneklik, ~izgi, renk, doku, ~ekil gibi insan duyulan ile alg1lanabilen unsur
ve i:izelliklerinin olu~turdugu butunun tasanm oldugunu vurgulamaktad1r. 7 Tammda
ge~en urun kapsamma sadece endustriyel yolla uretilen urunler degil fakat elle uretilen urunler de girmektedir.
5846 say1h Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ise8 tasanmm tanmm
yapmam1~ ancak bu kavrama, Kanun'un gene! koruma kapsammdaki eser tUrlerinin
say1ld1Q1 iki maddede deginmi~tir. Bunlar, ilim ve edebiyat eserleri ile ilgili 2. maddenin 3. bendi ve guzel san at eserleri hakkmdaki 4. maddedir.
FSEK'nun 2/3. maddesinde "endustri tasanm ve proje"lerinden; 4. maddede ise
·~ekstil ve moda tasanmlan"ndan, "endustriyel model ve resim"lerden si:iz edilmektedir. Kanun'da ve gerek~esinde tan1m yap1lmad1Q1ndan bu maddelerde kullamlan tasanm si:izcugunun, an1lan maddelerin kapsam1, amac1, 554 say1h KHK ile,
tasanmm si:iz!Uk anlammm dikkate almarak yorumlanmas1 gerekmektedir. Bu a~lk
lamalann I~IQI altmda madde 2/3. bendde say1lan eserler (mimari maketler d1~1nda),
daha sonra uygulanacak yani u~ boyutlu hale getirilecek eserlerin iki boyutlu 9i·
zimleri, projeleri, planland1r. Kanun, ·~asanm ve projeleri" si:izcuklerini birbirinden
aynlmayacak bir kal1p olarak kullanmaktad1r. 6rnegin mimarl1k tasanm ve projesi;
9evre tasanm ve projesi; sahne tasanm ve projesi gibi. ~evre tasanm ve projesi ile
peyzaj (bah~e) mimarisinin plamm, ~izimini; sahne tasanm ve projesi ile sahne eserlerinin koreografik ~izimlerini ifade etmeye ~al1~an Kanun, endi.istri tasanm ve projesi ile ne demek istemi~tir? Burada kasdedilen acaba 554 say1h KHK kapsamma
giren endustri urunlerinin ~izimleri midir? Yoksa endustri si:izcugu ile endustriyel
uretimin yap1ld1Q1 alanlan ve dolay1s1 ile bu alanlar ile ilgili plan ve ~izimler mi kasdedilmektedir? ilkinin si:iylenmek istendiginin kabul edilmesi halinde, "9evre ve
sahne tasanm ve projelerinin" neden tekrar edildigi sorulabilir. Zira 554 say1l1 KHK
anlammdaki endustriyel urun 9 tabiri, ~evre ve sahne tasanmlanm da kapsamaktad1r.
Bu durumda geriye endustriyel alanlar ile ilgili plan ve ~izimlerin kastedildigine ili~kin
ikinci yakla~mn ifade edilmek istendigi ihtimali kalmaktad1r.10

7 Tan1m, A.T.'nun bu konuda 1993 y11inda haz1rlanan Direktif Tasans1 esas alinarak yap1im1~ ve
madde metninde olmamakla birlikte gerekc;:ede yer alan "insan duyulan ile algilanabilen" ifadesi
KHK'de madde metnine almml~lir. Ozellikle tasanm uzmanlannm savundu{lu bu tan1m ~ekline,
Avrupa Parlamentosu kar~1 c;:1kmaktadlr. Parlamento, Maastricht Anla~mas1 c;:erc;:evesinde kendisine Ianman ortak yasama usulii gere{lince gerc;:ekle~en ilk incelemesinde (bkz. O .J.C . 287,
30.10.1995 sh. 157), tasanmm insan duyulan ic;:inde gaze hitabeden ozelli{linin onemli oldu{lunu,
bu hususun tammda vurgulanmas1 gere{line i~aret etmi~tir.
8 Kanun, 7.6.1995 gun ve 4410 say11i Kanun'la

de{li~tirilmi~tir.

9 Bkz. KHK 3. maddesindeki urun tan1m1.

10 (FSEK) ile ilgili olarak hamlanacak tasanda bu bendin yeniden gozden gec;:irilmesi yerinde olacaklir.

74

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

FSEK'nun 4. maddesi 11 aslmda 554 say1l1 KHK kapsamma girebilecek tasanmlardan hangilerinin aynca guzel sanat eseri olarak da korunabilecegini saymaktadJr. Bu fikrin ifade edildigi 4. maddenin ikinci paragrafmda Kanun, "endustriyel
model ve resim" tabirini kullanml$tlr. Bu a91klamalann I$1QI alt1nda FSEK'nun, tasanm
kavram1 i9in "endustriyel model ve resim" 12 tabirini tercih ettigi; 2 ve 4. maddelerde
ge9en ·~asanm" sozcugunu ise sozluk anlam1nda kulland1g1 ifade edilebilir.
Tasanm kavram1, uluslararas1 sozle$melerde, ba$lang19ta birka9 $ekilde ifade
edilirken son zamanlarda art1k tek bir kavramda fikir birligi dogmu$ bulunmaktad1r.
1886 tarihli Bern Sozle$mesi "Tatbiki Sanat Eseri", Endustriyel Desen ve
Model" kavramlanndan bahsetmektedir. 13
1883 tarihli Paris Sozle$mesi ise daha eski tarihli olmakla birlikte "Endustriyel
Tasanm"dan soz etmi$tir. 14
Nihayet 1994 y1lmda imzalanan GATT-1994 TRIPS Anla$mas1'nda kavram,
desen ve modeli yani iki ve Li9 boyutlu tasanmlan birarada i9erecek bi9imde "Endustriyel Tasanm" olarak ifade edilmi$tir. 15
Avrupa Birligi (henuz yururlukte olmayan) TUzuk ve Direktif tasanlannda kavraml, sadece "Tasanm" sozcugu ile ifade etmektedir. 16

11 4. madde gOzel sanat eserlerini, estetik de(lere sahip:
1- + desen, gravOr, gOzel yaz1,
+ kazma, oyma, kakma usuiO ile maden

ta~

vs. Ozerine tesbit edilen eserler,

+ serigrafi
2- heykel, kabartma, oyma,
3- mimarilk eserleri,
4- + el i~leri, kOc;:Ok sana! eserleri,
+ minyatOr, sOsleme sanat OrOnleri,
+ tekstil ve moda tasanmlan
5- grafik eserler olarak saym1~t1r.
12 Model sozcO()O ile
tedilmektedir.
13 Bkz. Bern
14 Paris

or; boyutlu; resim sozcO()O ile desenler gibi iki boyutlu tasanmlar kas-

Sozle~rnesi,

rnadde 2/1 ve 217.

Sozle~mesi,

madde 25 ve 26.

Anla~mas1,

madde 25 ve 26.

15 TRIPs

16 Bkz. Proposal for a Regulation on the Community Design, COM (93) 342 final; Proposal for a Directive on the Legal Protection of Designs, COM (93) 344 final. 554 say1il KHK'nin haz1rilk c;:ail~malan s1rasmda bOyOk oranda bu tasanlardan esinlenilmi~tir. KHK'nin maddelerinde "tasanm"dan soz edilirken, kararnamenin isminde "EndOstriyel Tasanm" tabiri kullanllml\>llr.
AB'nin 1991 ylimda hazlrlad1()1 ilk tasan ac;:1smdan bkz. ARIKAN, A. Saadet: S1nai Tasanmlar,
Banka ve Ticaret Hukuku Ara~t1rma EnstitOsO Dergisi, Haziran 1994, C. XVII, sh. 70-113.
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II· KORUMA $ARTI
1-554 SAVILl KHK

Tescil esasma dayal1 bir koruma 6ng6ren KHK'de yukandaki tamma uygun bir
tasanmm korunabilmesi ic;in, an1lan tasanmm yeni ve ayu1 edici nitelikte olmas1 gerekmektedir.17 KOmOiatif olarak aranan bu ~artlardan yenilik, tasanmm ayn1smm
(ba~vuru tarihi itaban ile) dOnyanm hic;bir yerinde yay1m, yaym, sergi, sat1~ vs. gibi
usuller ile kamuya sunulmam1~ olmas1n1 ifade etmektedir. 18 Ay1rt edici nitelik ise, koruma talep edilen tasarmn, benzerlerinden belirgin bir farkl1l1kta oldugu izlenimi yaratmasldlr.19 Bu kriter ac;1smdan izlenimi esas almacak ki~inin "bilgilenmi~ kullanlcl" oldugu vurgulanm1~t1r.
KHK, (Paris S6zle~mesi'ne de uygun olarak21 ), tescil edilerek korunan tasarmn
20

uygulandiQI OrOn Ozerinde, bu tescilin bir i~aret ile g6sterilmesini bir koruma
rak aramam1~t1r.

~art1

ola-

22

2- 5846 SAVILl FSEK

FSEK'ndaki korumadan yararlanabilmek ic;in bir tasarmn Kanun'un sayd1Q1
"eser" gruplanndan birine girmesi ve "orijinal" olmas1 gerekmektedir.
Kanun orijinalligi, sahibinin 6zelliklerini ta~1mak olarak tan1mlamaktad1r. 23 Bu kriter, pek c;ok hukuk sisteminde ya kanunda veya Mahkeme ic;tihatlan ile benzer bi·
c;imde tan1mlanmaktad1r. Ornegin Almanya'da "ki~isel fikri yarat1mlar"; Hollanda'da
''yarat1c1 c;al1~ma sonucunda farkiiiiQI ay1rt edici olan ya da ki~isel 6zellikleri olan"
eserlerin korunmasmdan s6z edilirken; Fransa'da ve italya'da ''yazann ki~iliginin izlerini ta~1maktan" bahsedilmi~tir. 24 K1ta Avrupa's1 orijinalligi bu bic;imde tan1mlarken in-

17 554 Say11i KHK, madde 5.
18 Bkz. a.g.K., madde 6.
19 A.g.K., madde 7. ; Avrupa Parlamentosu AT Direktif Tasansmdan "belirgin" siizcO!:)OnOn kaldinlmasml istemektedir. Bkz. O.J.C. 287, 30 .10.1995 sh. 198.
20 KHK, bu ki~inin tan1m101 yapmamakta birlikte AT TOzOk ve Direktif Tasans1'nm gerek~elerinde ,
amlan ki~inin , tasanm konusu Orunun ozelli!:)ine gore bazen uzman bir ki~i. bazen da orta vaSiflara sahip bir tuketici olabilece!:)i ifade edilmi~tir.
21

Paris Sozle~mesi, madde 5/D.

22 Ancak, KHK'de 4128 say1h Kanun 'la yap1lan de!:)i~iklikte , i~aretin kasten, yetkisiz ki~i tarafmdan
kald1nlmas1 , ambalaj ve ilanlarda kullan1lmas1 su~ olarak duzenlenmi~ ve yaptmma ba!:)lanm1~t1r.
Bkz. 48/A maddesi.
23 FSEK, madde 1. Ancak madde, bu ozelli!:)i orijinal sozcO!:)OnO kullanmadan

tan1mlam1~11r.

24 K1ta Avrupa'smdaki bu orijinallik tamm1 i~in bkz. CERINA, Paolo: The Originality Requirement in
the Protection of Databases in Europe and the United States, IIC Vol. 24, No. 5, 1993, sh. 582586.
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giltere orijinallik a91s1ndan ·~aklit edilmemi~ olmay1" en onemli unsur olarak alm1~t1r.
Bu husus ''yazann elinden 91kan eser ile, yazann zihinsel fikirler dizisi arasmda var
alan dogrudan nedensellik bag!" olarak da tan1mlanmaktad1r. 26 Amerika Birle~ik Devletleri'nde de orijinallik ·~aklit edilmemi~" olmak olarak alg1lanmakta, yazann bizzat
kendisinin yaratt1g1 bir eser oldugu surece smai haklar anlammda bir yenilik aranmamakta d1r. 27
FSEK'nun korudugu, fikrin orijinalligi degil fakat eserin orijinalligidir. 28
25

Tasanmm FSEK'nun verdigi korumadan yararlanabilmesi i9in 2/3 veya 4. maddede say1lan iki eser grubundan birinde yer almas1 gerekmektedir.
Kanun'un 2/3. maddesinde say1lan ve "ilim ve edebiyat eseri" olarak tan1mlanan
plan, proje, kroki; mimarl1k ve ~ehircilik tasanm ve projeleri; mimari maketler; endustri, 9evre, sahne tasanm ve projeleri bedii vasf1 olmasa da tasanm olarak FSEK
9er9evesinde korunabilecektir.
6te yandan Kanun'un 4. maddesinde say1lan desen, gravur, grafik eserler,
guzel yaz1lar, mimarl1k eserleri; el i~i. ku9uk sanat eserleri; heykel, kabartma ve oymalar, tekstil ve moda tasanmlan, kazma, oyma, kakma usuiU ile maden, ta~ vs. uzerine tesbit edilen eserler, minyatUrler ve susleme sanat1 urunleri ise tasanm olarak
FSEK'nun verdigi korumadan yararlanmak istiyorsa muhakkak "bedii vas1f" yani estetik ozellikler ta~lmak durumundadlr.
Ill- HAK SAHiPLiGi
1-554 SAVILl KHK

Kararname, tasanm hakkmm, tasanm1 yaratan ki~i ve haleflerine ait oldugu ilkesini getirmektedir. Tasar1m1 yaratan ki~ilerin birden fazla olmas1 halinde, aralannda
ozel bir anla~ma yoksa mu~terek mulkiyet hukumlerinin uygulanacagl belirtildikten
sonra bunun uygulama bi9imi, baz1 ozel durumlar i9in Kararname'de aynca sayilml~tlr.29

25 DWORKIN , G.-TAYLOR, R.D: Blackstone's Guide to the Copyright, Design and Patents Act 1988,
The Law of Copyright and Related Reights, London 1990, sh . 6 .
26 PHILLIPS, J .-FIRTH, A.: Introduction to Intellectual Property, London, Dublin, Edinburgh 1990, sh.
117.
27 MILLER, Arthur, R.-DAVIS, Michael, H: Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright
in a Nutshell, West Publishing Company, 1990, sh. 290-291.
28 Bu husus TRIPs Anla~mas1 ' nm 9/2. maddesinde de a<;ik<;a ifade
onun ifade edili~ ~ekline tahsis edildiOi vurgulanm1~11r.
29 554 S. KHK madde 13.

edilmi~

ve korumanm fikre deOil
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Kararname, hizmet ili~kisi i9inde memur, i~9i ve hizmetli tarafmdan i~ gorulurken yaratllan tasanmlarda kural olarak i~vereni hak sahibi olarak gorurken 30 universite ogretim elemanlan a91smdan bir istisna getirmi~ ve bu ki~ilerin universitedeki
9ali~malan s1rasmda yaratt1klan tasanmlarda hak sahibi oldugunu vurgulam1~t1r.
31

Hizmet

sozle~mesi d1~1nda

kalan

i~gorme sozle~melerinde

ise, aksine bir an-

la~ma yoksa, hak sahibinin i~i veren ki~i oldugu kanuni bir karine olarak getirilmi~tir.

32

2- 5846 SAVILl FSEK

FSEK'nda da gene! kural, tasanm uzerindeki eser hakkmm, yaratan (Kanun
"meydan getiren" demi~tir) ki~iye ait olmas1d1r.
Sozle~me veya i~in mahiyetinden aksi anla~ilmad1k9a, FSEK da hizmet ili~kisi
s1rasmda yaratllan tasanmlarda mali hak sahibinin, Kararnamede oldugu gibi i~veren
Oldugunu vurgulaml~ fakat universite ogretim uyeleri a91s1ndan bir istisna getirmemi~tir.33

Tasar1m1 yaratan ki~inin birden fazla olmas1 ve ortaya 91kan eserin aynlmaz bir
bu!Un olmas1 halinde FSEK, KHK'den farkl1 olarak taraflar arasmda i~tirak halinde
mulkiyet hukumlerinin uygulanacaglnl ongormektedir. 34
IV- HAK SAHiBiNiN VETKiLERi
1-554 SAVILl KHK

Kararnamede a91k9a vurgulanmamakla beraber, tasanm hakk1 sahibinin yetkilerini mali ve manevi yetkiler olmak uzere iki grupta toplamak mumkundur.
Mali yetki olarak nitelendirilebilecek alan kullanma yetkisi mutlak bir yetki olarak sadece tasanm hakk1 sahibine tanmm1~ ve nelerin kullanma anlamma geldigi Kararnamede a91k9a sayllm1~tlr. Buna gore tasanm konusu urunu Oretmek, piyasaya
surmek, satmak, sozle~me yapmak i9in icapta bulunmak, ithal etmek, ticari ama9la
kullanmak, veya yukardaki ama9lar i9in depolamak tasar1m1n kullan1m1 anlamma gelecektir.35

30 A.g.K., madde 14 . l~in mahiyeti veya siizle~meden aksinin anla~JimasJ halinde bu kural uygulanmayacaktJr.

31 A.g.K., madde 15. O!)retim Oyelerinin bu hakk1 kullanJ~ ~ekilleri maddede sayJimJ~tJr.
32 A.g.K., rnadde 16.
33 5846 say1h FSEK madde 8.
34 Bkz. FSEK, madde 10.

35 A.g.K., madde 17 ve 48.
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Manevl yetkiler arasmda ise hem tasanm sicilinde hem de yay1m s1rasmda yaratiCJ olarak g6sterilme hakk1" 36 ile ko!U Oretim ve piyasaya sOrme ~ekli aQJSmdan
tasanmm itibanm koruma hakk1 37 bulunmaktad1r.
2· 5846 SAVILl FSEK

Kanun, hak sahib in in yetkilerini a91k9a mall ve manevl yetkiler olarak iki grupta
bulunmaktad1r.

saym1~

A· MALi YETKiLER

Kanun, alenile~mi~ tasanmlarda hak sahibinin yetkilerinin FSEK'nda sayilan
yetkilerden olu~tugunu belirterek, bir yetkinin kullanilm1~ olmasmm digerini etkilemeyecegini vurgulam1~!1r. 36
a- i~leme Hakk1 39
FSEK kapsamma giren ve 4. madde kapsammdaki gOzel sanat eseri niteligindeki bir tasanmm yine ayn1 madde kapsammdaki bir diger gOzel sana! eseri
40
~ekline donO~tOrOimesi i~leme say1lmakta olup, bu yetki tasanm hakk1 sahibine aittir. Buna gore bir desenin kabartma haline getirilmesi, heykelin desen haline donO~tOrOimesi, bunlann el i~leri ve k090k sana! eserlerinde kullan1lmas1 i~leme hakkmm ornekleri arasmda gosterilebilir.
b· Cogaltma HakkJ 41
<;ogaltma, eserin aslindan ikinci ve takibeden kopyalann (suretlerin) QJkanlmasl
anlamm1 ta~1makta olup, bu da sadece eser sahibine tanmm1~ bir yetkidir. Kanun
7.6.1995 tarihinde yap1lan degi~iklik ile mimarlik eserlerine ait plan, proje ve krokilerin
uygulanmas1n1 Qogaltma saymaktad1r. Bu durumda FSEK 2/3. maddesinde say1lan
diger plan ve krokilerin, ornegin sahne ve 9evre tasanm ve projelerinin ya da diger

36 A.g.K., madde 18.
37 A.g.K. , madde 54.
38 FSEK., madde 20.
39 FSEK., madde 21.
40 l~lemenin bu anlamda tan1m1 ac;:Jsmdan bkz. FSEK- madde 6/5.
41

FSEK., madde 22.

TASARJMLARIN 554 SAYILI TASARIM KARARNAMESI VE FIKIR-SANAT ESERLERI KANUNU QERQEVESINDE KORUNMASI

79

guzel sanat eserlerinin 9izimleri, planlannm uygulanmas1 9ogaltma sayilmayacak m1
sorusu sorulabilir. 22. maddenin, 1995 y1hndan i:inceki degi~tirilmemi~ halinde, sadece mimarl1k eserleri degil tUm guzel sanat eserleri ile ilgili plan ve krokiler a91k9a
say1lmakta idi. Son degi~iklikte yap1lan bu kapsam daraltmas1 guzel sanat eseri ile ilgili tasanm 9izimlerinin uygulanmasmm 9ogaltma sayilmayacag1 gibi olduk9a hakkaniyete ayk1n bir sonu9 dogurmaktad1r.
c- Yayma Hakk1 42

FSEK yayma hakkm1, eserin ve nushalannm dag1tllmas1, kiralanmas1, sat1~a 91kanlmas1, herhangi bir bi9imde ticarete konu yap1lmas1 ve izin almmadan 90Qalt1lan
nushalann ithalatmm yasaklanmas1 bi9iminde tan1mlaml~t1r. Yurt d1~mda eser sahibinden izin almarak 90Qaltllm1~ nushalann Turkiye'ye getirilmesi halinde Kanun ithal
yasagmdan si:iz etmemi~ ancak bu nushalar uzerinde yayma ve faydalanma yetkisinin eser sahibine ait oldugunu belirtmi~tir. Kanun'un gerek9esinde de bu ifade
~ekli ile ne demek istedigi anla~1lamamaktad1r. Eger bu bir ithal yasag1 ise neden "..
yurt i9ine getirilmesi durumunda .. " tabiri kullamlm1~t1r?
43

d- Temsil ve Yaym Hakk1 44

FSEK kapsamma giren tasanmlann dogrudan dogruya veya radyo-TV gibi
yaym organlan arac1IIQI ile umuma gi:isterilmesi ve yaymlanmas1 sadece hak sahibine
tanman bir yetki olup, izin almmadan yap1lan bu eylemleri (Kanun'un tan1diQI istisnalar d1~mda) tasanm hakk1 sahibinin i:inleme yetkisi bulunmaktad1r.
8- MANEViYETKiLER
FSEK, hak sahibinin manevl yetkilerini di:irt grup altmda toplam1~t1r :
a- Umuma Arz Zaman ve $eklinin Tayini 45

FSEK kapsamma giren bir tasanmm umuma arzedilme, yaymlanma zaman1 ve
tarzm1 belirleme sadece tasanm hakk1 sahibine ait bir yetkidir.

42 FSEK., madde 23.
43 554 say11i KHK 17. maddesinde, ni.ishalar ac;1s1ndan hi<;bir ay1nm yapmaks1z1n ithal yetkisini , sadace tasanm hakkl sahibine

44 FSEK, madde 24 ve 25.
45 FSEK, madde 14.

tamm1~t1r .
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b- Adm Belirtilmesi Yetkisi 46

Kanun eserin, sahibinin ad1 ile veya ads1z olarak umuma am yaymlanmas1 konusunda karar yetkisini eser sahibine tan1m1$; 9ogaltma ve i$1eme eserlerde, eser sahibinin admm ve bunun bir i$1eme oldugunun gi:isterilmesini zorunluluk olarak getirmi~tir.

Mimari eserlerde adm, kaiJCI malzeme ile ve gi:irunur bir yere yaZ1Imas1 i:ingi:irulmO~tOr.

c- Eserde Degi~iklik Yap1lmasm1 Men 47
FSEK, tasa.nm hakk1 sahibinin izni olmad1k9a eserde degi$iklik yap1lmasm1 men
Hak sahibi, ~eref ve itibann1 zedeleyici degi~ikliklere her zaman kar~1 91kma
hakkma sahiptir.

etmi~tir.

d- Eser Sahibinin Zilyet ve Malike Kar~1 Yetkileri 48

Eserin tek ve i:izgun olmas1 durumunda eser sahibi, ball 9ah$ma ve sergilerde
gi:istermek amac1 ile, daha i:ince elden QlkardJQI eserini, malik veya zilyetten (iade
etmek Ozere) isteme hakkma sahiptir.
FSEK, manevi haklann, miras91lar tarafmdan da mali haklann devam1 suresince ve herhalde i:ilumden itibaren 50 y1l kullanJiacagmJ belirtmi$tir. 49
V- YETKiLERiN SINIRLANDIRILMASI

Gerek 554 sayil1 KHK, gerek 5846 sayil1 FSEK, hangi eylemlerin hak sahibinin
yukarda say1lan yetkilerini ihlal etmi$ sayJimayacagJnJ a91k olarak belirtmi$tir.
1-554 SAVILl KHK

Kararnamede say1lan smJrland1rma ya da bir ba$ka deyimle yetkilere getirilen
istisna hallerini di:irt ba$11k altmda saymak mumkundur:

46 FSEK., madde 15.
47 FSEK., madde 16.
48 FSEK., madde 17.
49 FSEK., madde 19. Oysa a~a()1da da gorulece()i uzere FSEK'nun 27 ve 29. maddelerinde koruma
sGresi ya~am suresine ilaveten olumden sonra 70 y1la <;:1kanlm1~ bulunmaktadlr. 1995 y1l1nda
4110 say1h Kanun ile yap1lan bu de()i~iklik s1ras1nda, 19. maddede amlan 50 y11l1k sGrenin de paralel bi.,:imde arttmlmamas1, miras.,:1lann manevi haklan a.,:1smdan boyle ~~m!ICI bir farkhh()m
do()masma yol a.,:m1~11r.

TASARIMLARIN 554 SAVILl TASARIM KARARNAMESi VE FiKiR-SANAT ESERLERi KANUNU t;ERt;EVESiNDE KORUNMASI

81

A· Genel istisna Halleri 50
$ahsi kullan1m 9er9evesinde kalan ticari olmayan fiiller, deney ama9l1 fiiller, egitim ama9l1 9ogaltmalar, yabanc1 Olkede kay1tll ve ge9ici olarak TOrkiye'ye giren deniz
ve hava ta~1tlanndaki ekipman ve bunlarla ilgili onanm ama91i fiiller genel istisna halleri arasmdad1r.
8- Tamir Ama91i Kullan1m 51
Bile~ik bir OrOne bagll yedek par9alar ile ilgili bu istisna halinde, tamir amac1 ile
yeniden imalat, orijinal OrOnOn ilk kez piyasaya sOrOimesinden itibaren 3 y1l sonra yapilml~ ve men~e konusunda da a91klik getirilmi~ ise, tasanm hakk1 sahibinin yetkilerinin ihlali anlam1na gelmeyecektir. 52

C- Onceki Kullan1m 53
Kararname, tescil edilmi~ bir tasarmn tescil ba~vurusundan once, bir ba~ka ki~inin tamamen bag1ms1z bir ~ekilde ayn1 tasarm yaratm1~ olmas1 hali i9in, iyi niyetli
bu ki~iyi koruyucu bir istisna hali ongormektedir. Buna gore tescilli tasanmm sahibi,
iyiniyetli bu ki~inin tescilden once ba~layan kullanlmlnl onleyemeyecek ve bu husus
sicile kaydedilecektir. Kararname iyiniyetli onceki kullan1m sahibinin dikkat etmesi gereken hususlan da aynca saym1~t1r.
D- Hakkm Tuketilmesi 54
Tasanm hakk1 sahibi, nzas1 ile TOrkiye'de piyasaya sOrOien tasanm konusu
OrOnler Ozerinde, tasanmdan dogan yetkilerini tOketmi~ sayllacak ve bu orijinal OrOnlerin sonradan 090ncO ki~iler arasmdaki hukuki i~lemlere konu olmasma, tasanm yetkisine dayanarak mOdahale edemeyecektir. 55

50 A.g.K., madde 21.
51 A.g .K., madde 22.
52 A.T.'nun 1993 y1l1nda haz1rlanan Direktif Tasansmda getirilen bu yakla~1ma, Avrupa Parlamentosu kar~1 <y1kmaktad1r. Parlamento, iinerisinde 3 y1ll1k sOreyi kald1rm1~ ve yedek parrya Oreticisinin veya ithalat<yiSinln tasanm hakki sahibine her hal ve karda bedel odemesini iingiirmektedir. Bkz. O.J.C. 287, 30.10.1995, sh . 159.
53 A.g.K., madde 23.
54 A.g.K., madde 24.

55 Fikri ve Smai Haklarda Hakkm Tuketilmesi kavram1 i9in bkz. ARIKAN, A. Saadet: Fikri ve Smai
Haklarda Hakk1n TOketilmesi: AB ve TOrkiye, IKV Dergisi, Nisan-May1s 1996.
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2· 5846 SAVILl FSEK

FSEK'da istisna (sm1rland1rma) maddelerinin say1s1 olduk9a fazlad1r. Ancak
bunlardan dort tanesi bu Kanun'un kapsamma giren tasanmlan yakmdan ilgilendirmektedir.
A- iktibas Hali 56

Kanun, alenile~mi~ guzel sanat eserlerinin, bilimsel ama9larla ilim eserlerine
almmasm1 veya ders ve ilmi konferanslarda gosterilmesini hak sahibinin yetkilerinin
ihlali saymamaktad1r.
8- ~ahsi Kullan1m 57

Guzel sanat eserlerinin ~ahsen kullan1m i9in 90QaltJimasJ, hak sahibinin yasal
91karlanna zarar vermemek ve eserden normal yararlanmaya aykm olmamak kayd1
ile, tasanm hakkmm ihlali sayJimayacaktJr.

Umumi yol ve meydanlardaki guzel sanat eserlerinin fotograf ve resim ile 90galtJimasJ ve yaym organlan ile yaym1 ihlal sayilmam1~, mimarlik eserlerinde bunun
sadece d1~ ~ekle munhas1r oldugu vurgulanm1~t1r. A91k artt1rma ile sat1lacak eserlerin,
katalog ile k1lavuzlarda bastmlmas1 yayma hakkmm ihlali olarak gorulmemi~tir.
8- Hakkm Tuketilmesi 59

Kanun bu ilkeyi, Kararname'de oldugu gibi ulke i9indeki ilk
kabul

sat1~

a91Smdan

etmi~tir.

VI- KORUMA SURESi

Tasanm ile ilgili Kararname ve FSEK arasmdaki en onemli farklil1k koruma suresinden kaynaklanmaktad1r.

56 FSEK ., madde 35/3 ve 4. bendler
57 FSEK. , madde 38.
58 FSEK., madde 40.
59 FSEK., 23/2.
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1· 554 SAVILl KHK

554 say1l1 KHK tescil edilen tasanmlann her
toplam 25 Yll korunmaSinl ongormektedir. 60

be~

y1lda bir yenilenme kayd1 ile

2· 5846 SAVILl FSEK

5846 sayil1 FSEK, el i~i ve k090k sanat eseri say1lan tOrden tasanmlan aleniyet
tarihinden itibaren 70 y1l korurken 61 Kanun'un 4. maddesine giren tasanmlan ve 2/3.
maddede sayilan plan ve 9izimleri, yazann ya~am suresine ilaveten 70 yil korumaktadlr.62
VII- HUKUMSUZLUK HALLERi
1· 554 SAVILl KHK

Kararname, koruma ~artlannm bulunmamasm1, ger9ek hak sahibinden ba~kas1
adma tescil yap1lm1~ olmasm1 ve sonradan kamuya a91klanan bir tasarmn ba~vuru
tarihinin, iptali istenen tescilli tasanmdan once olmasm1 hukumsuzluk nedenleri arasmda saym1~t1r.
63

2· 5846 SAVILl FSEK

Kanun'da bir eserin hukumsuz say1lmas1 ile ilgili ozel bir madde bulunmamaktadlr. Ancak Kanun'un 1. maddesindeki ko~ullan ta~1mayan, yani Kanun'da
say1lan eser tOrlerinden birine girmeyen ve orijinal olmayan (yaratlclsmm ozelliklerini
ta~1mayan) tasanmlann korunamayacag1 son derece a91kt1r.
VIII- KORUMA ARAyLARI

Koruma ara9lan, hakk1 ihlal edilen veya ihlal tehlikesi ile kar~1la~an tasanm
hakk1 sahibinin ba~vurabilecegi yasal yollan ifade etmekte olup; hukuk ve ceza davalan ile gumruklerde yararlanilacak idari tedbirler olmak Ozere 09 grupta toplanabilir.

60 554 say11i KHK, madde 12.
61

FSEK., madde 29.

62 FSEK., madde 27.
63 A.g.K., madde 43. Koruma
ac;1klamalar.

~rtlan

ve hak sahipligi ac;1smdan bkz. yukarda sh. 3 ve sh. 4'deki
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1· 554 SAVILl KHK
A· Hukuk Davalan 64
Hak sahibi, a~acag1 hukuk davalannda, fiilin tecavOz olup olmad1gmm tesbitini,
mOdahalenin i:inlenmesini, kusur halinde tazminat ve yoksun kalman kazancm i:idenmesini, ihlal sonucu Oretilen veya ithal edilen OrOnlere ve bunlann Oretiminde dogrudan kullan1lan ara~lara el konulmasm1, ~ekillerinin degi~tirilmesini veya imhasm1 isteyebilir.
Kararname, ihtiyati tedbirler
at1fta bulunmu~tur.

a~1smdan

Hukuk UsuiO Mahkemeleri Kanunu'na

65

Bu davalann a~liabilmesi i~in tasanm ba~vurusunun yay1mlanm1~ olmas1 gerekmektedir. Ancak ihlal eden, ba~vuru ve kapsam1ndan haberdar ise veya ki:itO niyetli ise bu ~art aranmaks1z1n da si:izO edilen davalar a~1labilir.
66

B· Ceza Davalan 67
4128 say1i1 Kanun'la, ihlalin ag1rl1k derecesine gore
:

0~

grup su~ ve yaptmm on-

gorOimO~tOr

a· Birinci De recede ihlal Su9lan ve Yaptmm
- izinsiz ~ekilde tasanmm aynm1 veya benzerini kullanmak,
- Lisans sozle~melerine aykmilk,
- Yukandaki su~lara i~tirak, te~vik, kolayla~t1rma,
- TecavOz eden OrOnO nereden ve nas1l aldiQinl bildirmemek,
-Gasp.
TOm bunlan kasden i~leyen ki~i 2 ylidan 4 y1la kadar hapis ve 600 milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezas1 ve bir y1ldan az olmamak Ozere i~ yeri kapatma ve aym sOre ticaretten men yapt1r1m1 ile kar~1la~acakt1r.

64 554 say1h KHK, madde 49.
65 Kararnamenin 64/c maddesinde, ihtiyati tedbirlerle ilgili teminatm daval1 taraflndan yat~r~laca~1 izlenimini yaratan bir ifade ~kli kulla n11m1~11r . Kararnamenin bu konuda KHK'na allfta bulunmas1 ve
sozO edilen Kanun'un 110. maddesinin ihtiyati tedbir taleplerinde teminatm davac1 tarafmdan yallnlaca~lnl ongormesi kar~1 s mda , 64/c maddesinin de bu yonde yorumlanmasm1 gerektirmektedir.
66 A.g.K., madde 48/2.
67 554 sayll1 KHK'ye 4128 sayll1 Kanun'un 3. maddesi ile eklenen 48/a maddesi.
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b- ikinci Derecede ihlal Su~lan ve Yaptlrlm
- HiQbir ~ekilde yetki verilmedigi halde lisans ve devir i~lemleri yapanlar,
- Hukuken korunan bir tasanm olmadiQI halde, bu izlenimi yaratacak i~aretleri
urun ve ambalaj uzerinde, ticari evraklarda, ilan ve reklamlarda kullanmak.
Bu ihlal hallerinde fail, 2 yildan 3 y1la kadar hapis ve 600 milyon lira dan 1 milyar
liraya kadar para cezas1 ile kar~ila~acakt1r.

c- U9unci.i Derecede ihlal Su~lan ve Yaptmm
- Tasanm hakk1 sahibinin kimligi konusunda Enstitl.iye kar~1 gercege aykm bildirimde bulunmak,
- Tasanm korumas1 oldugunu belirten i~areti yetkisi olmadan kald1rmak,
- Kendini haks1z olarak ba~vuru ve beige sahibi olarak gostermek.
Bu ihlal hallerinde ise 1 y1ldan 2 y1la kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar para cezas1 6ng6rulmu~H.ir.

C- Zamana~1m1
Kararname, hukuk davalan ac1s1ndan Borclar Kanunu'na at1fta bulunmu~tur. 68
Hukuk davas1 aQ1Imasm1 gerektiren hailer genellikle haks1z fiil H.irunden oldugundan,
B.K.'nun 60. maddesi geregince zamana~1m1, zarar ve failin (sorumlu ki~inin) ogrenilmesinden itibaren 1 y1l ve her halve karda 10 yil iQinde dolacakt1r.
Ceza davalannm ise fiil ve failden haberdar olma anmdan itibaren 2 y1l iQinde
aQ1Imas1 gerekmektedir.69

D- Takip Usulu 70
Kararname'de 4128 say11i Kanun'la yap1lan
bagli tutulmu~tur.

degi~iklikte

ceza takibi

~ikayete

$ikayet hakk1 sahipleri ise :
- Hak sahibi,
- ikinci ve Ocuncu Derece ihlallerde Turk Patent Enstitl.isu,

68 554 say1h KHK ., madde 57 .
69 A .g.K., madde 48/A . 4110 say1h Kanun Tasansmda 1 y1l olarak ongorulen bu sure, Parlamentoda
gerek9e gosterilmeksizin 2 y1la C(lkanlm1~11r.
70 A.g.K., madde 48/A.
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- Kimlik bildirimine ayk1nl1k ile yetkisiz ~ekilde tasanm i~aretinin Orun, ambalaj,
ticari evrak, ilan ve reklamlarda kullan1lmas1 halinde Sanayi ve Ticaret Odalan ile TOketici Dernekleridir.
Kararname'ye 4128 say1l1 Kanun'la eklenen maddede aynca, CMUK'nun 344/18. bendi degi~tirilerek, bu su9lann ~ahsi dava yolu takibi imkam ortadan kaldlnlm1~t1r.
Bunun pratik sonucu, ~ikayet dilek9esi Ozerine savcmm, kamu yaran irdelemesi yapmadan, bunu kanunen bir kamu davas1 olarak algilamak ve iddianame duzenlemek
durumunda olmasmdad1r.

E- Gumruklerdeki idari Tedbirler 71
Kararname, ayn1nm Oretilmesi yolu ile taklit edilen tasanm konusu mallann ithalat ve ihracat1 Slrasmda, hak sahibinin talebi Ozerine, gumruk idaresinin ge9ici olarak bu mallan durdurma yetkisi oldugunu belirtmi~tir. Konu GOmrOk Kanunu'nun 21.
maddesinde degi~iklik yapan ve 1.1.1996 tarihinde yururluge giren 564 sayil1 KHK ile
duzenlenmi~ bulunmaktad1r. 72 Buna gore, GOmrOk idaresi'nin durdurma karannm tebliginden itibaren 10 gun i9inde dava a91lmaz veya tedbir karan almmaz ise durdurma
karan ortadan kalkacakt1r. 73

2-5846 SAVILl FSEK

A- Hukuk Davalan
Kanun hak sahibinin, tecavuzun kald1nlmas1 74 , i:inlenmesi75 ve Tazminaf6 davalan a9ilabilecegini ve ihtiyati tedbir talebinde 77 bulunabilecegini i:ingormO~tOr.

71 A.g.K. . madde 66.
72 Bkz. 1615 Say11i Gumruk Kanun u'nun Baz1 Maddelerinin
madde 4.

De!;)i~tirilmesi

Hakk1nda 564 say11i KHK,

73 Uygulama ag1s1ndan bkz. GO mrOk Kanunu'nun Uygulanmas1na lii?kin Yonetmelik, 29.12.1995
gun ve 22508 say1li R.G.
74 FSEK., madde 66. Bu dava, manevi haklara tecavuz halinde Kanun'un 67; mali haklara tecavuz
halinde ise Kanun 'un 68. maddesindeki ~rtlara tabidir.
75 FSEK., madde 69.
76 FSEK., madde 70.
77 FSEK., madde 77.
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8- Ceza Davalan
a- Manevi ve Mali Haklara Tecavuz78
FSEK, yukarda belirtilen 79 manevi ve mali haklara tecavuz halinde 3 aydan 1
y1la kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar para cezas1 ongormektedir.
b- Diger Su9lar80
- Haks1z 90Qaltlld1Qinl veya sal1$a 91kanld1Q1n1 bildigi nushalan satmak veya herhangi bir suretle yararlanmak,
- Kendisine ait olmayan bir mali yetkiyi devretmek, rehin vermek veya herhangi
bir tasarrufa konu yapmak,
- Yetki a$arak fazla nusha 90galtmak,
- Haks1z bi9imde 90Qaltlld1Qinl bildigi nushalan ticari ama9la elde bulundurmak
hallerinde Kanun, 3 aydan 3 ylla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya
kadar para cezas1 6ng6rmO$tUr.
Aynca tUm bu ihlal durumlannda Kanun zapt, musadere ve imha yapt1r1m1m ve
hOkmOn ilanm1 da vurgulam1$llr. 81
C- Takip UsuiU
FSEK, Kararname'de oldugu gibi yukardaki su9lardan dolay1 kovu$turmay1
$ikayete tabi tutmu$lUr. 82 Bu Kanuna tabi tasanmlardan $ikayet hakk1 sadece hak sahibine tanmm1$llr.
Kanun, CMUK'nun 344/1-8. maddesini degi~tirmediginden, savcmm kamu yaran gormemesi halinde davac1 davas1n1, $ahsi dava olarak a9mak durumundad1r.
D- Zamana?lml
Hukuk Davalannm tabi olacag1 zamana$1ml suresi hakkmda Kanun'da ozel bir
hOkum bulunmadlgmdan burada da BK'nun 60. maddesi uygulanacakt1r.

78 FSEK., madde 71 ve 72.
79 Bkz_ yukarda IV. BoiOm.

80 FSEK., madde 73.
81

FSEK., madde 79 ve 78.

82 FSEK., madde 75.
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Ceza Davalannda ise bu sure fiilin icrasmdan itibaren bir y1l olarak belirlenmi~tir.83

E· Mali Haklarm izinsiz Kullamm1 Halinde Tedbirler

FSEK 81. maddesinde 84 mali haklann izinsiz kullan1m1 halinde hak sahibi veya
meslek birligine, tecavOz yerindeki Cumhuriyet Ba~savclsma ba~vurarak, onun araCIIiQI ile yetkili yarg19tan usulsOz 90galt1lan nOshalann toplatilmas1 ve ara9lann mOhOrlenmesini talep etme yetkisi tan~m~~t1r.
Hatta gecikmesinde sakmca olan hallerde Cumhuriyet Ba~savc1s1, 09 gun i9inde yetkili yarg1c1n onayma sunmak Ozere, toplama ve mOhOrleme karann1 bizzat kendisi verebilecektir.
Kanun, toplatma ve mOhOrletme konusunda hak sahibinin Cumhuriyet Ba~
savclsma fiil ve faili 6grenmeden itibaren 6 ay i9inde ba~vurmas1n1 6ng6rmektedir.
F· Gumruklerdeki idari Tedbirler

FSEK, bu konuda 6zel bir hOkum ta~1mamaktad1r. Bu Kanun kapsamma giren
OrOnler ile ilgili olarak gOmrOklerde uygulanacak ge9ici olarak durdurma imkan1, 1615
say11i GOmrOk Kanunu'nun 21 . maddesinde degi~iklik yapan 564 say1l1 KHK'nin 4.
maddesi ile d0zenlenmi~tir. 85
IX· GOREVLi MAHKEME
1· 554 Say1h KHK

554 say1l1 KHK, Turk Patent EnstitOsO'nOn i~lemlerine kar~1 a91lacak davalar da
dahil olmak Ozere Kararnameden dogan bOtOn uyu~mazl1klann ihtisas Mahkemelerinde g6r01mesini 6ng6rmektedir. 86

83 FSEK., madde 75. Mali haklann izinsiz kullan1m1 halinde <;al)alt1lan nOshalann toplatllmasl ve
mOhOrlenmesi talebi ile ilgili zama na~1m1 a<;1 s1ndan bkz. a~a(l1da E bendindeki a<;1klamalar.

84 An1lan madde Kanun'un Kom~u Haklar ile ilgili k1smmda duzenlenmekle birlikte, madde metninde,
hem kom~u hak sahiplerinden hem de fikir ve sana! eseri sahiplerinden bahsedildil)inden yukardaki tarzda yorum yapma zorunlulu(lu dogmu~tur .
85 Bkz. yukarda 564 say1l1 KHK ile ilgili a<;iklamalar, Biilum VIII. 1. E.
86 A.g.K., madde 58. Hakim ve Savc1lar Yuksek Kurulu 13.7 .1995 tarihli karan ile Ticaret Mahkemesi
bulunmayan yerlerde bu yetkiyi Asliye Mahkemelerine; bulunan yerlerde ise Ticaret Mahkemelerine vermi~tir. Kurul , bu mahkemelerin birden ziyade olmas1 halinde Asliye Mahkemelerinden 1 veya 3 no'lu olanma bu yetkiyi verirken, Ticaret Mahkemeleri a<;1smdan ayn1 ilkeyi
uygulamam1~ ve dava da{l1limmda kur'a ilkesinin surdurOimesine neden olmu~tur.
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2- 5846 Say1h FSEK
5846 say1i1 FSEK ise boyle bir ihtisas mahkemesi onermemi~ ve bu Kanun'la ilgili olarak dogacak uyu~mazliklann Asliye Mahkemelerinde gorOiecegini vurgulaml~tlr.87

SONU9
Her iki mevzuatm kapsamma giren bir tasanm a91S1ndan FSEK:
- Tescilsiz (masrafs1z),

+ daha uzun sureli (70 y1l),
+ orijinalligi yeterli goren,
+ izinsiz 90Qalt1lan tasanmlann, davadan once toplat11mas1 ve ara9lann mOhOrlenmesi a91S1ndan 554 say1i1 KHK'ye nazaran avantajl1 hOkOmler ta~1rken;
- GOzel san at eseri tOrOndeki tasanmlarda estetik niteligin aranmasi,

+ Birden fazla ki~i tarafmdan yarat1lan tasanmlarda i~tirak halinde hareket zorunlulugunun bulunmas1,
+ Oniversite ogretim Oyelerinin yarattlklan tasanmlarda hak sahipligi ayiSJndan
a91k bir karin en in lehlerine ongorulmemi~ olmas1,
+ Cezai yapt~r~mlann sOre ve miktar a91S1ndan 554 say11i KHK'ye gore daha k1sa
ve az olmas1,
+ Ceza davas1 a91S1ndan zamana~mnm daha k1sa olmas1,
+ Ceza davasmda savcmm kamu davas1 a9arak davay1 takibinin olayda kamu
yaran gormesine bagl1 tutulmas1,
+ Her ne kadar GOmrOk Kanunu'nun 21. maddesinde, FSEK kapsam1na giren
tasanm sahiplerinin de ihlallere kar~1 gOmrOklerde ge9ici olarak durdurma hOkOmlerinden yararlanacag1 vurgulanm1~sa da, bunun aynca FSEK'nunda be88
lirtilmemi~ olmas1 554 sayil1 KHK'ye nazaran birer dezavantaj olu~turmaktad1r.
Tasanm hakk1 sahibi avantaj ve dezavantajlan degerlendirerek tercih yapmalidlr. Unutulmamal1d1r ki, her iki mevzuat 9er9evesinde korunabilecek nitelikte bir

87 FSEK., madde 76.
88 FSEK'nunda bu hususun belirtilmesi hak sahipleri a<;:Jsindan a<;:iklik sa~layacaktlr.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

90

tasanm89 eger tescil edilmezse 554 sayil1 KHK'nin imkanlanndan hi9bir zaman yararlanamaz. Oysa bu tasarmn tescil edilmi~ olmas1, ayn1 tasarmn FSEK 9er9evesinde ilim veya edebiyat eseri (madde 213) ya da guzel sanat eseri (madde 4)
sayllmasma engel olmayacakt1r, 90 dolay1s1 ile tasanm hakk1 sahibi isterse, kendisine
KHK yerine FSEK'nun uygulanmasm1 talep edebilecektir.
Hak sahibinin dikkat etmesi gereken yukardaki 6zelliklerin yan1 s1ra,
FSEK'nunda yap1lmas1 muhtemel bir degi~iklikte, hem Kanun'un kendi i9indeki tutarliiiQI hem de 554 say1l1 KHK ile paralellik arzetmesi a91Smdan a~ag1daki hususlann
dikkate almmasmm yerinde olacag1 du~Qnulmektedir:
- FSEK 213 ve 4. maddesinde kullan1lan tasanm kavram1 554 say1h KHK,
TRIPs Anla~mas1 ve AB'nin bu konudaki tasanlannda kullan1lan tasanm kavram1 dikkate almarak yeniden duzenlenmelidir.
- FSEK'nun 22. maddesi g6zden ge9irilerek, plan ve krokilerinin uygulanmas1
yolu ile 9ogaltma hakk1nm ihlali halinin, eskiden oldugu gibi tOm guzel sanat eserlerinin plan ve krokilerine te~mili yerinde olacakt1r.
- Eser sahibinin izni ile yurtd1~1nda 90Qalt1lan nushalann Turkiye'ye getirilmesi
halinde yayma ve faydalanma yetkisini duzenleyen 23/1 . maddesi, hakkm tOketilmesi
ilkesinin Qlke i9inde benimsenmi~ olmas1 kurah da dikkate almarak yeniden dQzenlenmelidir.
- FSEK'nun 75. maddesinde an1lan
olma amndan ba~lat1lmal1d1r.

zamana~1m1

suresi fiil ve failden haberdar

91

- CMUK'nun 344/1-8. maddesi, FSEK a91s1ndan da
Qzerine savc1 harekete ge9melidir.

degi~tirilmeli

ve

~ikayet

- Gumruklerde ge9ici durdurma yetkisi FSEK'nunda da vurgulanmahd1r.
- FSEK'nun 76. maddesi
mahkemelerine verilmelidir.

degi~tirilerek, uyu~mazl1klar

konusunda yetki ihtisas

89 FSEK 2/3 veya 4. maddesine giren bir tasanmm ayn1 zamanda yeni ve ay1rt edici iizellikte olmas1
bu niteli()e bir iirnektir.
90 Bkz. Madde 4 I son paragraf.

91 Bu arada, 554 sayi11 KHK'nin ayn1 konuyu duzenleyen 48/A maddesindeki 2. y1llik

zamana~1m1

suresinin de, FSEK ile uyum sa()lanmas1 a<ylsmdan 1 y1la indirilmesi yerinde olacakt1r.
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