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A) Tarif
BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan
ve aşağıdaki hükümler uyarmca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya si
nema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür.
B)

Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri

I - İlim ve edebiyat eserleri
İKİNCİ MADDE — İlim ve edebiyat eserleri şunlardır :
1. Her hangi bir şekilde dil ile ifade olunan bütün eserler;
2. Her nevi rakıslar, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;
3. Bedii vasfı bulunmıyan her nevi teknik ve ilmî mahiyette fotoğraf eser
leriyle her nevi haritalar, plânlar, projeler, krokiler, resimler; coğrafyaya, to
pografyaya, mimarlığa ait maketler ve benzerleri.
I I - Musiki eserleri
ÜÇÜNCÜ MADDE — Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.
I I I - Güzel sanat eserleri
DÖRDÜNCÜ MADDE — Güzel sanat eserleri; bedii vasfı haiz olan :
1. Yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, gü
zel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş,
ağaç veya diğer bir madde üzerine çizilen veya tesbit edilen eserler;
2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar;
3. Mimarlık eserleri;
4. Erişleri ve küçük sanat eserleri;
5. Fotoğraf eserleri;
dir.
Güzel sanat eserleriyle 2 nci maddenin 3 ncü bendinde sayılan eserlerin diğer
kanunlara göre sınaî model ve resim olarak korunması fikir ve sanat eserleri
olmak sıfatlarına halel getirmez.
IV ~ Sinema eserleri
BEŞİNCİ MADDE •— Sinema eserleri şunlardır' \
İ, Sinema filimleri;
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2. öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tesbit eden filimler;
3. Her nevi ilmî, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri.
Yukarda zikredilen eserler filim ve camdan başka bir madde üzerine tesbifc
edilmiş olsa da projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema eserleri gurupuna girer.
Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nakle yarıya^ filimler sinema eseri
sayılmaz.
C)

İşlenmeler

ALTİNCİ MADDE — Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilipte
bu esere nispetle müstakil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mah
sulleri işlenmedir :
1. Tercümeler;
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan
nevilerden bir başkasına çevrilmesi;
3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokulması
veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması;
4. Musiki aranjman ve tertipleri;
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması;
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline
konulması;
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plân dâhilinde seçme ve toplama eser- '
ler tertibi;
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmî araştırma ve çalışma netice
sinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (İlmî bir araştırma ve çalışma mah
sulü olmıyan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.);
9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,
îşliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna göre eser sayılır.
Ç)

Alenileşmiş ve Yaymılanmış Eserler

Y E D İ N C İ MADDE — Hak sahibinin rızasiyle' umuma arzedilen bir
nileşmiş sayılır.
Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin
satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine
suretiyle umuma arzedilirse o eser yayımlanmış sayılır.
5680 sayılı Basın Kanununun 3 ncü maddesinin 2 ncl fıkrası hükmü
dur.

eser ale
rızasiyle
konulma
mahfuz

İkinci bölüm
Eser

sahibi

•

A)

Tarif

I - Genel olarak
S E K İ N Z İ N C İ MADDE — Bir eserin sahibi, onu vücuda getirendir.
Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça;
memur, hizmetli ve işçilerin; işlerini görürken vücuda getirdikleri eserlerin sa
hipleri bunları çalıştıran veya tâyin edenlerdir. Bu kaide, .tüzel kişilerin uzuvları
na da şâmildir.

No. 5846

— 7 —

1 3 . X Î I . 1951

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir
veya birden fazla kimseler, yayımlıyanın tâyin ettiği plân dairesinde bir eser vü
cuda getirmişlerse bu eserin sahibi yayımlıyandır.
Bir sinema eserinin sahibi onu imâl ettirendir.
Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartiyle, onu
işliyendir.
I I - Eser sahiplerüıin birden fazla oluşu
DOKUZUNCU MADDE — Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdik
leri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği
kısmın sahibi sayılır.
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri
bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini istiyebilh\ Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece müsaade
verilebilir. Aynı hüküm malî hakların kullanılmasında da uygulanır.
I I I - Eser sahipleri arasındaki birlik
ONUNCU MADDE — Birden iıazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen
eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin bir
liğidiı.
Birliğe âdi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri,
birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu
müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine
tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.
Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılar teknik hizmetler veya teferruata ait
yardımlar, iştirake esas teşkil etmez.
B)

Eser sahipliği hakkında karineler

I - Sahibinin adı belirtilen eserlerde
ON B İ R İ N C İ MADDE — Yayımlanraış eser nüshalarında veya bir güzel
sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış
müstear adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır.
Umumi yerlerde veya radyo vasıtasiyle verilen konferans ve temsillerde, mûtat
şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır; meğer ki, birinci
fıkradaki karine yoliyle diğer bir kimse eser sahibi sayılsın.
I I - Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde
ON İ K İ N C İ MADDE — Yayımlanma olan bir eserin sahibi 11 nci maddeye
göre belli olmadıkça, yayımlıvan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait
hak ve salâhiyetleri kendi namına kullanabilir.
Bu salâhiyetler, 11 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin
belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir.
Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebentlere, aksi kararlaştırılmamışsa, âdi vekâlet hükümleri uygulanır.
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Üçüncü Bölüm
Fikrî
A)

hakim'

Eser sahibinin hakları
I - Grenel olarak

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin malî
ve mânevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür.
Eser sahibine tanınan hak ve salâhiyetler eserin bütününe ve parçalarına şâ
mildir.
I I - Mânevi haklar
1.

Umuma arz salâhiyeti

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, ya
yımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tâyin eder.
Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları her hangi
bir suretle henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası hakkında ancak o ese
rin sahibi malûmat verebilir.
Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarı
nı düşürecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına salâhiyet vermiş olsa bile eserin
gerek aslının ve gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanması
nı menedebilir. Bu haktan sözleşme ile vazgeçme hükümsüzdür. Diğer tarafın
tazminat hakkı, mahfuzdur.
2. Adın belirtilmesi salâhiyeti
ON BEŞİNCİ MADDE — Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut ad
sız olarak, umuma arzetme veya yajamlama hususunda karar vermek salâhiye
ti münhasıran eser sahibine aittir.
Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyelerle bir işlenmenin
aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alâmetinin, ka
rarlaştırılan veya âdet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır.
Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut her hangi
bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiyebilir.
3.

Eserde değişiklik yapılmasını menetmek

ON ALTINCI MADDE — Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser
sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.
Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işliyen, umuma arzeden,
çoğaltan, yayımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme,
çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sa
hibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir.
Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin vermiş olsa bile şeref veya itibarı
nı yahut eserinin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirmelere mu
halefet hakkını muhafaza eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür.
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4. Eser -saMbinim zilyad ve malika karşır haklama
ON YEDİNCİ MADDE — Çoğaltma veya işleme hakkının sahibi bu hakla
rın kullanılması için gerekli olan nispette eserden faydalanmayı, aslın zilyedin
den talep edebilir. Şu kadar ki, hak sahibi eserin kendisine tevdiini istiyemez.
Asim maliki, eser sahibinin şeref veya itibarını düşürmemek şartiyle o eser
üzerinde kanun dairesinde dilediği gibi tasarruf edebilir.
N<KO0846

5- Hakların kullanılması
a) Genel olarak l
ON SEKİZİNCİ MADDEN- MaM hakların devamı süresi bitmiş olsa da,: eser
sahibi gerçek kişi ise yaşadığı ve tüzel kişi ise devam ettiği müddetçe 14, 15 ven
16 hcı maddeler gereğince haiz olduğu hakları kullanabilir. Mümeyyiz bulunan
küçükler ve kısıtlılar bu hakları kullanmada kanuni temsilcilerinin rızasınamuhtaç değildirler.
b) Hakları kullanabilecek kimseler
ON DOKUZUNCU MADDE — Eser sahibi 14 ve 15 nci maddelerin birinci
fıkralariyîe kendisine tanınan salâhiyetlerin kullanılış tarzlarmı tesbit etmemişse
yahut bu hususu her hangi bir kimseye bırakmamışsa bu salâhiyetlerin ölümünden
sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tâyin edilmemişse sırasiyle sağ
kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, kardeşlerine
aittir.
Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıki fıkrada sayılan kimseler eser sahi
bine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları, malî hakla
rın, devamı süresince ve her halde eser sahibinin ölümünden itibaren 50 yıl içinde
kendi namlarına kullanabilirler.
Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara göre salahiyetli olanlar, salâhiyetle
rini kullanmazlarsa; eser sahibinden veya halefinden malî bir hak iktisap eden
kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartiyle, eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı
maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kendi namına kullanabilir.
Salahiyetli kimseler birden fazla olup müdahale hususnda birleşemezlerse;
mahkeme, eser sahibinin muhtemel arzusuna en uygum bir şekilde basit yargılama
usulü ile ihtilâfı halleder.
18 nci madde ile yukarıki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri
bulunmaz veya bulunupta salâhiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada
tâyin edilen süreler bitmişse eser; memleketin kültürü bakımından önemli görül
düğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı 14. 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkrala
rında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.
III - Malî haklar
1. Genel olarak
YİRMİNCİ .MADDE,.—- Henüz alenileşmemiş bir eserden her na.şekil ve
tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Alenileş^
mis bir eserden eser sahibine münhasıran tanınan faydalanma hakkı, bu kanımda
malî hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Malî haklar birbirine bağlı değildir.
Bunlardan birinin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir etmez.
Bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan malî hakları, işleme busu-

