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Giriq
uyannca her
Fikri miilkiyet hukukunda gegerli olan "iilkesellik ilkesi"
miilkiyefikri
koquluytl,
devlet, maddi ve qekli koqullannrn yerine getirilmesi
kendi tilkesindeki ihlalti, sadecekendi tiike ,rnrrl..r igin4e korur. Her devlet
t.htbi olan kiqinin, huIerde tecaviize ugrayan ve kendi kanunlanna gtire hak
bu hukukun konusukuk yollanm kuilanmasrna olanak sa4ar. Buna karqrlk,
fikri mtilkiyet hu,r,' oiogt.,"rn mal ve hizmetlerin kolayca srmr aqabilmeleri,
srmrlara takrhp
kukunun bir koruma hukuku olmasi sebebiyle, korumamn
srmrlar igekorumayr
ilkesi
iilkesetlik
geref.ini ortaya grkanr. oysa
kul-"*..r
sa!'lagegebilmesini
srmrlan
hapsJtmektedir. iir iaraftan korumamn
fikqabalan,
"irirre
uyumlaqtrrmak
taraftan kavramlan ve uygulamalan
-"f.,aq;,
soolmasr
alam
hukuku
ri miilkilet hukukunun, bir uluslararasr siizleqmeler
nucrrnudado[.urmuqtur.Busebeplefikrimiilkiyethukuku,ulusaldtizenlemehukukudurl'
ler hukuku oldu[u f."i"", .yrr, ""-utda uluslararasr sdzleqmeler
A6a[rdada,AwupaBirlilibiinyesindefrkrimiilkiyethaklarrnrnsaflanRechte des geistigen
*r"rrr" igtirr"rr." altrna ahnmasrna=Durchsetzung der
tlSLitt 2O04l48lEG
rights)
EigentuJ enforcement of intellectual property
yon"rgesi2 incelenmekte ve Yiinerge'de tingdrtilen dtizenlemeler esas
Tiirkiye aqrsrndan bir
".i.rt,
hatlanyla eL aSnmaktadrr. Her ne kadar Yiinerge,
igerisinde, Tiirkibaplayrcrhk ifade etmemektes ise de, Birlipe uyum siireci
*
1

Anabilim Dah oiretim uyesr'
I(rrrkkale universitesi Hukuk Fakiiltesi Ticaret Hukuku
ve Genigletilmig
Bkz., Tbkinalp, U., f iXri Mtilkiyet Hukuku, Giincelleqtirilmig

Ugtincti Ba-

sr, istanbul 2004, $ 6' Nr. 1.
yonerge,nin metni igin bkz., http://europa.eu.int/eur-lex/ptilde/oj/datl2o04n-157/
l-15?20040430de00450086.Pdf
kendi mevzuat]anm Ybnerge hiikiimBirlife iiye devletler igin de 30 Nisan 2006'ya kadar,
(m'20/I)'
tammaktadrr
stire
igin
getirmeleri
lerini uygun hale
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ye'nin de konu ile ilgili mevcut hrikrimlerinin
Ycinerge hiikiimlerine olan
uJrumunun incelenmesi gerekli olacaktrr.
I- Genel Bilgi
Avmpa Birli[i'nin frkri miilkiyet haklarryla ilgili
hukuki uygulamalar
bu
haklann yerine.getirilmesine iliqkin zoaa+drcc
ye
v.rrr"rgesi 29
Nisan 2004 tarihinde imzalandr ve bir giin sonra da
"uyrt,
Avnrpa
Birli!.i,nin Resmi Gazetesi'nde yayrnlandr4. yiinerge'ye giire, tiim riye
devletrer kendi mevzuatlanm 24 ay igerisinde (80 Nisan 2006,yakadar) yOnergeyle
uyumlu hale getirmekle ytiktimlti tutulmugtur.
Yiinerge, tiye devleilere Avrupa Birlili gaprndaki
tiim fikri mtirkiyet
haklan ihlallerine uygulanacak asgari star.da"tlat getirmek
igin ve fikri
hak ihlpllerine karqr agrran davalarr korayragtrrmak ig"ing"rr"t
getir_
mektedir.
".urtur
'
II-Amag ve UygulamaAlam
Yiinerge, fikri miilkiyet haklanmn korunmasrmn, ig pazarrn
bagansr
igin temel bir unsur oldu!-unu, yenili$ ve yaratrcrhfr teqvik
ve istihdamr ge_
liqtirmek ve rekabeti arttrrmak igin iinemli oldu[uriu lelirtmet<tedir. yiinerge ile tiye iilkelerin, frkri mtilkiyet haklarrmn ve ba!.lantrh
haklann uygu_
iliqkin_hukuki aragrarrmn uyumunun saflanmasr amaglanmrgtrr.
11"-_.:t"-u
uye tilkelerdeki farkh hukuk sistemlerinin Awupa Birlis-i pazarrmn
dosru
bigimde iglemesi igin engel teqkil ettigi ve Avrupa nirrigigilnie
frkri mi.ilki_
yet haklanmn egit olarak korunmasrm imkansiz rrate
fetirai[i belirtilmek_
tedir. Bu nedenle ycinerge, Awupa Birlifi iginde eqit,
hJmojen ve tist drizey_
de bir koruma diizeyini garanti etmek igin b" sistemieri
oy.r-tugtr"ma ama_
crm gtitmektedir.
Yonerge aym z€rmandaorganize ihralrerden, bireysel ttiketicilerin
tek
tek ihlal dawamglanna, cirneiin miizik cD si kopyal.*.y.
t aaa, biitiin ih_
lal olaylanm kapsamaktadrr. Bu baplamdr
haklanmn internet
""". "uhibi
iizerinden kullamlmasr, ydnerge'nin etki do!,uracalr
iinemli noktalardan ol_
maktadrr. Yine Yiinerge, tescil edilmesi zorunlu koruma
haklan ile tescil
edilmeden dopan eser sahibi ve baplantrh haklan egit tutmufto".
B'diizen_
lemeler sadecehak sahiplerinin grkarlarrm defil, ,yrr".
fikri hakla'n yet_
kili kullamcrlarrmn ve meslek birliklerinin de grkarianm
korumayr amagla_
maktadrr.
Yiinerge, fikri mtilkiyet haklanmn gtivence altrna armak
igin gerekli
her tiirlti dava, tedbir ve gegici tedbir tedbirleri kapsamaktadrr (m.1). ytinerg'e' Komisyon'un iinerisinin aksine cezai yaptrrrmlara
iliqkin hriktimleri
4

Abl. der EU L LSTv. B0April 2A04,s. 45 ff.
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kapsamamaktadrr, buna raimen yiinergenin kapsamr oldukga geniqtir ve
fikri haklann giivence altrna ahnmasrnda yeni araglar iqermektedir.
Ydnerge'nin 2. maddesinin 1. frkrasrna iliqkin Komisyon dnerisine giire,
Yiinerge ancak hak ihlatinin meslekis amaglarla gergeklegmesiveya bu hak
ihlalinin hak sahibine gok btiytik zararlar vermesi halinde uygulanabilmekteydi. Parlemento tarafrndan kabul edilen Ydnerge'nin uygulama alam Komisyonun iinerdiii uygulama alamndan daha geniqtir. Buna gdre Yiinerge'nin dava, tedbir ve gegici tedbir yollan fikri miilkiyet haklarrnn birlik ve
tiye tilkeleri tarafrndan dngiiriilen her ttirlti ihlali igin geqerlidir6. Bu qekilde qahrs olarak uygulama alammn gok kapsamh dtizenlenmesi nedeniyle
Ytinerge'de her tiirlti hak ihlalleri igin tingtirtilen araglar, hem organize sugIarla mticadele bakrmrndan iinem taqrmakta, hem de tiiketiciler igin frkri
miilkiyet ihlallerine karqr daha dikkatli olmalan ve gerekli tedbirleri almaIan bakrmrndan biiyiik tinem arz etmektedir'
ilI- Yiinergede Ongiiriilen

Dava ve Tedbirlere

BaEvurrra Yetkisi

Yiinergede dng6riilen tedbirler, dava ve gegici hukuki tedbirlere baqvurmaya yetkili olan kiqiler Ydnerge'nin 4. maddesinde dtizenlenmiqtir. Ytinergenin 4a maddesine giire eser sahibi ve eser sahibi haklarr ile beplantrh haklann sahipleri, bagvuru hakkrna sahiptirler. Ytinerge'nin 4 b htikmiine giire
iiye iilkeler, 4a d.abelirtilen kigiler yamnda s6z konusu haklardan yararlanma yetkisine sahip olanlara, tizellikle lisans sahiplerine bagvuru hakkrm tamyabilirler. Bu ifade tarzr, kawam olarak tam lisansa (inhisari lisans) dayanan kullanma haklanm kapsadrfr gibi, basit lisansa dayanan kullanma
haklanm da kapsamaktadrr.
Basit ruhsat (lisans) ve tam (inhisari) ruhsat Tiirk Hukuku'nda Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) 56. maddesinde diizenlenmiqtirT. Tiirk
doktrininde dava aqma hakl<rna sahip olanlar konusunda, devredilen hakkrn nitetipine ve mahkemeden istenen korumamn ttiriine giire farkh gciriiqler ileri si.iriilmektedir. Mali hak dewedilmiqse, ref davasrm agmak ve FSEK
m. 68'deki talepleri ileri siirmek hakkr mali hakkr dewalana da tamnmaktadrr. Buna karqrhk mali hak veya haklar dewahnmayrp ruhsat tamnmasr
durumunda ise giirtiq aynhfl vardrr. Arslanh ve Erel8, bu hakkr ruhsat sa-

Mesleki amagla yaprlan tecavtizler dofrudan veya dolayh olarak bir iktisadi veya ticari bir
avantaj (menfaat) safilamak amacryla yaprhrlar. Bu iizellik nedeniyle iyiniyetli son ttiketicilerin (Endverbraucher) davram$lan kural olarak kapsam drqr kahr(Frey/Rudolp,
s.524).
Frey, DlRudolph, M, EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,
Zeitschrift ftir Urheber und Medienrecht (ZUM) 7/2O04',s'524.
Bkz., liekinalp, $ 15, Nr. 14, 30.
Arslanh, H., Fikri Hukuk Dersleri, II: Fikir ve Sanat Eserleri, istanbul 1954, s. 209; EreI,
$.N., Tiirk Fikir ve Sanat Hukuku, 2. Basr, Ankara 1998, s. 294.
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hibine de tamrken Ayitere, ruhsat sahibinin iigtinc{i kigiye kargr ref davasr
agamayacahm, sadecestizleqmegergevesinderuhsat verene bagvurarak, ref
davasr agmasrm talep edebileceiini savunmaktadrr. suluk,a giire, tam (munhasrr) lisans sahibi, tecavtiz edene dava agabilir. Basit lisans sahibinin dava
agma yetkisi yoktu110.Tekinalp ise, mali haklann dewi ile ruhsat s<izleqmesi arasrndaki farka iqaret ederek, mali haklann dewinde dewalamn hakka
iliqkin dava haklan dahil tiim haklan kullanabileceiini, FSEK.m.6g,de
"eser sahibi" denmiq olmasrmn buna engel olmayaca[rm, buna kargrhk ruhsat sdzleqmelerinde aJrr sonuca vannarun mtimkiin olmadrfirm, dolayrsryla
FSEK m. 68'deki haklan eser sahibine tamyrp, ruhsat sahibinin sadecemaddi tazminat davasr (FSEK.m.68/2) agabilece!'inin kabuliiniin gerektilini ifade etmektedirll.
Alman Hukuku'na gtire sadecetam kullanma haklan sahipleri, eser sahibi haklanmn korunmasrna iligkin kanun tarafrndan tamnan haklann ihlaline kargr bagvuru hakkrna sahiptir. Basit kullanma hakkr sahiplerine de
bagvuru haklumn verilmesi Alman eser sahibi hakkr sistemiyle uyumlu grirtilmemektedir. Basit kullanma hakla sahipleri, haklanm ancak
,.hi""""gegirilbi aracrhlryla koruyabilirlerl2. Dolayrsryla, ytinerge,nin uygulamaya
mesi aqamasrnda gerek Alman Hukuku'nda gerekse Ttirk Hukuku'nda basit kullanma hakla sahiplerine de bagvuru hakkr tamnmasr konusunda bir
karar vermek gerekecektir.
Ycinerge'nin haklann internet aracrh[ryla kullamlmasrnda 4/d maddesi
rinemli olabilir. Bu hiikme giire, meslek organizasyonlarrna (kuruluqlanna)
da frkri miilkiyet haklarr sahiplerini temsilen baqvuru haklin tamnmaktadrr.
Amerika'da da bu tiir kuruluqlara baqvuru hakkr tanrnmaktadrr, 6rnegrn RIAAl3, eser sahibi haklarrmn internet yoluyla ihlallerinin takibinde
iinemli bir rol oynamaktadrrl4. Alman Hukuku, meslek kuruluqu davalarrna gok srnrrh dtizeyde izin verdifi igin, eser sahibi haklarr agrsrndanyeni bir
yolun kabul edilip edilmemesi konusunda hukuk politikasrna iliqkin temel
bir karar almak gerekecektirls. Tiirk Hukuku agrsrndan b101 sayrh Kanun
sorunu gciztimekavuqturmuqtullo. FSEK m. 42/A(z) hiikmti uyarrnca,,Meslek birligine iiye eser veya baplantrh hak sahiplerinin, alenileqmiq veya ya9

Ayiter, N., Hukukta Fikir ve Sanat Urtinleri, 2. basr, Ankara 1gg1. s. 254.

1 0 Suluk, C., Telif Haklan ve
Korsanhkla Mticadele, istanbul 2004, s. 140.
11 Tekinalp, 20, Nr. 70,7L,72,73,74.

$

L2 FreylRudolph s.527.
,
L 3 Recording Industry Assocition
t4

of America
Bkz., Memig, T., Fikri Hukuk Balumrndan internet ortamrnda Mtizik sunumu, Ankara
2002,a.57 vd.

1 5 FreylRudolp, s. 527.
1 6 Tekinalp, 19, Nr.8.
$
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yrnlanmrq ttim eser, icra, fonogram, yaprm ve yayrnlarrna iliqkin haklann
takibi yetki belgesine gtire yaprhr. Yetki belgesine iliqkin usul ve esaslar Bakanlrkga grkarrlacak ytinetmelikle belirlenir". Aynca ceza davalan igin
FSEK 75/ll, 4'de dtizenleme yer almaktadrr.
fV- Eser Sahiplipi

ve Sahiplik

Karinesi

Ydnerge'nin 5. maddesi eser sahibi ve bafl'lantrh hak sahipleri igin bir
eser sahiplipi ve hak sahiplili karinesi ringdrmektedir. Buna giire, mutad oldu[u gibi eser veya korunan qeye kaydedilen (yazrlan) isimler eser sahipli$ hususunda karine oluqturmaktadr.
Bu yiindeki dtizenleme Ttirk Hukuku'nda da bulunmaktadrrl7. FSEK
11.'egdre'Yayrmlanmrg eser niishalannda veya bir giizel sanat eserinin ashnda, o eserin sahibi olarak adrm veya bunun yerine tamnmrq mtistear adrm kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayrlrr".
Ydnerge'nin 5. maddesinin dikkate de$er ytinti, bu maddenin sadece
edebi ve sanat eseri (eines Werkes der Literatur und Kunst) sahipleri ile srmrh bir karine iingiirmiiq olmasrdrr. Oysa, tiim eserler igin s6zkonusu karinenin gegerli olmasr gerekir. Bu yiiniiyle FSEK. m.11 diizenlemesinin daha
yerinde oldulu siiylenebilir.
Yiinerge'nin siiz konusu srmrlamasr (edebi ve sanat eser sahipleri ile)
Alman eser sahibi haklan aqrsrndanbir iinem arz etmemektedir. QiinktiAlm€u1eser sahibi haklanmn korunmasr hakkrndaki kanunun (Gesetz iiber
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte-UrhG) 10. maddesi biitiin eser
tiirlerinin sahipleri igin gegerli olan bir eser sahipli!.i karinesi iqermektedir18. Bu htiktim nedeniyle eser sahipleri igin yiinergenin bu konudaki kurahmn kabul edilmesine ihtiyag kalmamaktadrr.
Ydnerge'nin 5. maddesinin b bendi yukanda agrkladr$mrz diizenlemenin ba!'Iantrh hak sahipleri igin de gegerli olaca$ hiikmiinti getirmektedir.
Bu yiiniiyle Yiinerge, hem Ttirk Hukuku'ndan (FSEK m. lL) hem de Alman
Hukukundan (UrhG $ tO;ro daha geniq bir diizenleme getirmektedir. Dolayrsryla konu hakkrndaki belirsizlik ve tartrqma giderilmekte ve baflanth
hak sahipleri lehine bir diizenlenme getirilmektedir2o.
17 Bkz., Ateg, M., Fikir ve Sanat Eserleri Uzerindeki Haklann Kapsamr ve Srmrlandrnlmasr,
Ankara 2003, s.88,89; Tekinalp, $ 12, Nr.27; Suluk, s. ?1.
18 Rehbinder, M., Urheberreeht, 12. neubearbeitete Auflage, Mtinchen 2002, s.138.
19 UrhG $ 10'un s0zciik ifadesine giire bu hiikum direkt olarak sadeceeser sahibi hakkr igin
gegerlidir. Alman eser sahibi haklan kanununun 70 ve 72. maddesine g6re sadecefotoirafgr ve bilimsel yayrnlann yazarlarr 10. maddeye dayanabilir. 10. maddenin ba!'Ianth hak sahipleri igin kryas olarak uygulamp uygulanmayaca$ hrxusu doktrin ve mahkeme igtihatlannda tartrgmahdrr (Bkz., Wandke/Bullinger/Thum, UrhG & 10 Rn. 40; FreylRudolph,
s.528'dennaklen).
2o Frey/Rudolph, s.528.
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Yiinerge'nin gerekgesinde,eser sahibi hakkr ve baflanhh haklar sahiplerinin egit kabul edilmesinin nedeni "ses kaydr endtistrisinin korsan tirtine
kargr verdiii mticadeleyi kolaylagtrrmuL"zl qekilde agrklanmrqtrr. Hak sahibi olma kawamrmn, haklann internet aracrhfryla kullamlmasrnda nasrl bir
etki doiuracalr, bir eserin dijital goialtmasrmn, koruma konusu kavramr
kapsamrna girip girmeyece$, dijital filigran ekleme, ba!'lantrh koruyucu
hak sahipleri adlarrmn eklenmesi ile aym kabul edilip edilmeyecefi zamanla giirtilecektir.
V- ispat Hukukuna

iliqain Esaslar

Ytinerge'nin en iinemli biiliimlerinden biri de 6 ve 7. maddelerde ispat
hukukuna iliqkin iingiirtilen dtzenlemelerdir. 6. madde ispat araglamrun sunulmasrna iligkin mahkeme direktiflerini diizenlerken, 7. madde ispat grivenligine iligkin tedbirleri diizenlemektedir. Bu hiikiimlerin tiye devletlerin
hukukuna girmesiyle eser sahibi ve baflantrh hak sahiplerinin haklanmmn
uygulanmasrru giiglendirece!'i umulmaktadrr.
Madde 6/I hrikmti, ispat araglanmn sunulmasrna iliqkin mahkeme kararlanm (direktiflerini) tingiirmektedir. Bu diizenlemeye gdre: Uye devletler
yetkili mahkemelere, karqr tarafin tasarmf yetkisi igerisinde bulunan ispat
araqlanm kendi taleplerine dayanak olarak giisteren tarafrn talebi iizerine
teslimini temin etmelidirler. Ticari iilqekte bir ihlal olmasr durumunda kargr tarafrn tasarrufunda bulunan banka, finans kurumu belgeleri veya ticari
ddktimanlann teslimi saplanabilir, taki srr nitelifindeki bilgilerin korunmasr sa$lanmrg olsun.
Ancak davamn hangr aqamasrndabiiyle bir karann (mahkeme emrinin)
ahnacapr konusu agrk brrakrlmrgtrr. Bu direktif acaba eser sahibi haklanmn
ihlali veya baflantrh haklann ihlali nedeniyle daha tjnceden agrlmrq bir davaya baflr olarak verilmek zorunda mr? ispat araglanmn sunulmasr igin
asrl davadan ba[rmsrz iizel bir dava gerekli midir? ispat araglanmn sunulmasr ihtiyati tetbir yoluyla kararlaqtrnlabilir mi? Mahkeme direktifleri 3.
kiqilere de ytineltilebilir mi? Sorulan biiytk tilgiide cevapsrzkalmaktadrr.
Ydnerge'nin 7. maddesi ise, ispat gtivenliiini amaglamakta ve bu amagla iiye iilkelere iinleyici gegici tedbirler almalan konusunda yiiktimliiliikler
getirmektedir. Bu dtizenlemeye giire; tiye devletler, yetkili mahkelere sunulan srr niteli[indeki bilgilerin korunmasr ve ispat araglanmn gtivenlipi igin
hrzh ve etkili ihtiyati tedbirleri alabilmesini temin etmelidir. Bu tiir tedbirIer, hakkr ihlal eden nesnelere veya numunelere el konularak veya el konulmaksrzrn aynntrh tasfrrlerinin yaprlmasrm ve de gerekirse bu qeylerin tiretim veya da$trmr igin gerekli hammadde, alet ve ilgili belgeleri kapsar. Bu
21 http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oildaV2004ll 1954 19520040602en00160025.pdf Gerekge,m.19.
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tedbirler, iizellikle gecikme nedeniyle hak sahibine telafisi mtimkiin olmayan bir zarar sozkonusu oldu["unda ya da delillerin yok edilebilecefine iliqkin ispat edilebilir bir tehlike mevcutsa, kargr tarafrn ifadesi ahnmadan da
ahnabilir. Delillerin grivenlifi igin di!'er taraf dinlenmeden tedbir ahndrSnda, ilgili taraflar tedbirlerin icrasrndan hemen sonra derhal haberdar edilmelidir. Uye devletler delil gtivenli$i tedbirlerinin, karqr tarafin zararlarrna
karqrhk olarak tilgrilii bir depozito veya dilekge sahibi tarafindan ahnabilecek uygun giivenlik dnlemlerine baflanabilecelini temin etmelidir.
Uye devletleq karqr tarafin talebi tizerine, qayet dilekge sahibi uygun
bir stire igerisinde ya da bdyle bir siire yoksa 20 iq giinti veya 31 takvim gtintinden daha uzun olan siireyi aqmamak iizere esasa iliqkin iqlemler baqlatrlmamrq veya devam ettirilmemiq ise bu tedbirlerin mahkeme tarafrndan
kaldrrrlmasrm veya baqka bir qekilde etkisiz kilrnmasrm temin etmelidir.
Delillerin giivenli!'i igin ahnan tedbirler kaldrrrlrrsa ya da dilekge sahibinin bir iqlemi veya eylemsizlili nedeniyle etkisiz kahrsa veya sonugta frkri miilkiyet haklarrna bir ihlal ve ihlal tehlikesinin olmadr[n tespit edilirse,
mahkemeler talep iizerine, karqr tarafi tedbirler nedeniyle ortaya grkan zararr ijdemekle yiiki.imli.i tutmakta yetkilidir.
Konu Tiirk Hukuku'nda FSEK',in 76. maddesiyle diizenlenmiqtir. siiz
konusu hiirki.im, delil teslimine iliqkin kapsamr oldukga dar olan bir dtizenIeme getirmektedir. Dtizenlemeye gcire, sadece eserleri kullananlardan, bu
kullamma yetkili olduklanna iliqkin belgeler ve/veya yararlamlan eserlerin
listeleri istenebilmektedirz2. Tiirk hukuku agrsrndan da Yrinergedeki geniq
kapsamh delil teslim ve giivenlik esaslanmn diizenlenmesi yerinde olacaktrr.
VI- Bilgi Alma Hakkr
Yiinergenin 8. maddesinde bilgi alma hakkr drizenlenmiqtir. Bu hiikme
g<ireyetkili mahkeme tarafrndan, frkri miilkiyet hakkrmn ihlali nedeniyle
agrlmrg bir davada, bilgi alma talebi, eser sahibi hakkrm ihlal eden fiillerle
ilgili hizmetleri mesleki diizeyde sapladr[r ispat edilen herkese ytineltilebilir. Davacrmn gerekgeli dilekgesi iizerine mal ve hizmetlerin kaynaS ve satrg qekli hakkrnda, bunlann fikri bir miilkiyet hakkrm ihlal etmesi qartryla
herhangi bir kimsenin bilgi vermesine htikmedebilir. Bilgi alma talebi sadece hakkr ihlal eden kiqiye karqr deiil aynr zamanda mahkeme direktifi ile
ihlalle ilgisi olmayan iigiincti kiqilere karqr da ileri siirrilebilecektir.
Sdz konusu hiiktim bu agrdan TRIPS Anlaqmasrmn 47. maddesinde <ingrirtilen bilgi alma hakkrndan daha kapsamh bir bilgi alma hakkr tammaktadrr. Bitgi alma hakkr 3. kiqiyi de ilgilendiren hususlan kapsadr[r halde

22 Tekinalp, $ 20, Nr. I22.
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TRIPS anlaqmasrna gdre talepler sadece hakkr ihlal eden kiqiye karqr ileri
siirtilebilirzs.
Ttirk Hukuku'nda da FSEK ile briyle genig bir bilgi alma haklo drizenlenmemigtir. FSEK.m.76AII hiikmii, s mrh bir bilgi verme ytikiimti iingiirmektedir. Maddeye gtire mahkeme, davacrmn iddiamn dolrululu hakkrnda kuwetli kanaat olugturmaya yeter miktar delil sunmasr halinde, korunmakta olan
eserler, fonogramlar, icralar, filmler ve yayrnlarr kullananlann, FSEKda iingiirtilen izin ve yetkileri aldrklanna dair belgeleri ve/veya tiim yararlamlan
eser, fonogram, icra, frlm ve yayrnlann listelerini sunmaslm isteyebilir.
Alman Hukuku'na giire de, temel bir hakhrn belirlenmesi igin urhG m
97/l e giire iirf ve adetden doEan bilgi alma hakla, sadece haklu ihlal eden
kiqiye karqr ileri siiriilebilir. Bilgi alma hakkrmn kapsamr her zaman somut
olayda zarar gtiren ile zarar verenin menfaatleri arasrndaki denge ve tilgiiItiltik ilkesi dikkate ahnarak belirlenmelidir. Ayrrca UrhG m. 101 de ticari
iqlerdeki hak ihlallerinde ihlal edene yrineltilecek kusura dayanmayan ve
bafrmsrz bir bilgi alma hakkr tammaktadrr2a.
Hakkrn internet aracrhfryla kullarulmasr aqrsrndan yiinerge'nin g.
maddesi btiyiik bir iinem arzetmektedfu. Zira, rizeliikle internet ortamrnda
fikri mdlkiyet ihlallerinde kimlik tespitinin yaprlmasr sorunlu olmakta ve
birtalom bilgilere ulaqmakta problemlerle karqrlaqrlmaktadrr25
Ydnerge'ye gcire,hak sahipleri bir dava agamasrndainternet sa!.layrcrlanndan eser sahibi haklannrn ihlali konusundaki bilgilerin teslimini talep etme imkamna kavugacaklardrr. Yiinerge'nin 8. maddesindehak ihlaline kansmayan 3. kiqiye karqr yiinelltilebilecek bilgi alma hakkrmn tanrnmasr ile seslerin kaydr piyasasrnda ve internette miizik yiikleme (peer-to-peerFile Sharing) uygulamalannda eser sahibi haklanmn ihlal edilmesine kargr yaprlan
mricalede,hak sahibi daha giiglii bir duruma getirilmektedir. Yiinerge'nin iiye
iilkelerde kabul edilmesiyle birlikte hakkr ihtal edilen kigiler, daha aynntrfu
agrklanan qartlar altrnda, tirneiin tecaviiztin durdurulmasr ve tazminat hakkr
taleblerini kullanmak amacryla, internet sailayrcrlardan eser sahibi haklrrn
ihlal eden internet kullamcrsrmn kimlilini aqrklamasrmtalep edebileceklerdir.
$imdiye kadar internet sailayrcrsr ile hakhr ihlal edilen kiqi arasrndaki iqbirliline engel teqkil eden i.igtinciikiqilere ait bilgilerin korunmasrndan dofan srmrlar, artrk sadeceverilecek bilginin kapsamr ydniinden rol oynayabilir2G.
Ancak bilgi vermesi gereken kigilerin hakkr ihlal eden olaylarda kulla23 Bkz., v. Hartz, N., Beweissicherung im gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, Baden-Baden, 2004, s.53. Madde metni igin bkz., http://wwwjusline.aVtrips47.htrnl.
24 Frey/Rudolp,s. 523; Rehbinder,s.393.
25 Memiq, s. 104 vd.
26 Frey/Rudolp, s. 525.
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igin ifld lden kiqiye karqr hakkrn-ihlal edilme
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verebilecegini iingdrmekhakkrmn ihlali amacryla kullamlan aracrlara emirler
nedeniyle ataaya karqr ihtedir. Ancak eser sahibi haklanm ihlal eden 3. kiqi
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tiyati tedbir ahnmasr Ydnerge'nin 9/1 maddesine
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usule iliqkin talepleri dticrlara karqr ihtiyati tedbirin tamnmasr konusunda
8/3 hiikmiizenlemedeserbesttirler. Ancak "Eser sahibi HaklanYonergesi"nin
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27 FreylRudolP,s. 523.
28 Frey/RudolP,s. 524.

(Art.'8/1-3).
29 Richtlinie 2001 lzg/Ec, Abl. Der EU L 16? v. 22.06.2001,s.10
30 Bkz., TekinalP &20 Nr123.
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zenlemeyegiire, esashbir zarann veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin
tinlenmesi igin yahut diSer herhangi bir sebeptendolayr zaruri ve bu hususta
ileri stirtilen iddialar da kuwetle muhtemel gdriiliirse, mahkeme, bu kanunla tamnmrg olan haklan ihlal veya tehdide maruz kalan kimsenin talebi iizerine, davamn agrlmasrndanijnce veya sonra di[er tarafa bir igin yaprlmasrm
veya yaprlmamasrn emredebilecegi gibi bir eserin go$altrlmrq niishalanmn
veya hasren onu imale yanyan kahp ve buna benzer sair gof'altma vasrtalanmn ihtiyati tedbir yolu ile gegici olarak zaptrna karar verebilir.
Alman Hukuku'nda ise UrhG m. 97 f. 1. ciimle l'e giire, eser sahibi hakh
veya eser sahibi haklanm koruma kanunu tarafindan korunan baqka bir hakla hukuka aylan olarak ihlal edilenler, ihlal edenlerden tecavtiziin ortadan
kaldrnlmasrru, tecavriziin tekrar etme tehlikesinin bulunmasr halinde tecaviiztin sona ermesini talep edebilirler. Yargr igtihatlan ile tizellikle tecaviiziin brral<rlmasrmn,herhangi bir qekilde bilerek ve nedensel olarak hukuka aykrn
tecavtize katrlan herkese karqr ileri siiriilebilecef'i kabul edilmektedirsl.
Giirtildtiiti gibi gerek Tiirk gerekse Alman Hukuklannda tedbir talepleri kural olarak, karqr tarafa kargr ileri siirtilebilmektedir. Oysa, iizellikle
internet ortamrndaki aracrlann sorumluluiu problem do!'urmakta ve aracrlara karqr tedbir uygulamasr sorunlu olmaktadrrs2. Dolayrsryla, Yiinerge
teklifr ytiniinde, bu haklan aracrlara karqr da kullamlmasr hakkrmn tamnmasr yerinde olacaktrr.
VIff- Tazminat
Ytinergenin 1.3.maddesinde, frili olarak meydana gelen zararlar igin uygun bir tazminat kabul edilmiqtir. Tazminatrn tespitinde, meydana gelen gelir kaybr, zarar verenin haksrz geliri ve maddi olmayan zararlar dikkate
ahnmahdrr. Fiilen meydana gelen zarara alternatif olarak giitiirii (genellegtirici) bir miktar da kabul edilebilir. Ytinerge'nin m. 13 par. 2b'ye giire mahkemeler uygun tazminatr gtitiirii olarak; gayet zarar veren stiz konusu fikri
miilkiyet hakkrm, sahibinden izin alarak kullanmrq olsaydr ona en az ne kadar i.icret veya karqrhk verecekti ise ona gtire tespit edeceklerdir.
Bahsedilen iilgtiler, biiyiik oranda Tiirk Hukuku'nda da vardrr.
FSEK.m. 68-70'de tazminat belirleme kriterleri benzer qekillerde diizenlenmiqtir. Aynl durum, Alman Hukuku agrsrndanda geqerlidir (UrhG m. 97lI ve
BGB m. 249,252)33.$unu da belirtmek gerekir ki, FSEKda yer alan iiq kat
tidememin, Ytinerge'de bir temeli bulunmamaktadrr. Bu nedenle, Yiinerge
hriktimlerine uyum amacryla yaprlacak yeni diizenlemelerde iig kat iideme
yaptrrrmrmn varhpr tartrqrlabilir.
31 Rehbinder,s. 391-.
32 Geniq bilgr igin bkz., Memiq, 141 vd.
33 Rehbinder,s. 389.

