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5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası, "Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini
gerçekleştiren fonagram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları
hakların ihldl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve
mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik
eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin
talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt tescili yapılabilir, mali
haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir. Beyana müstenit yapılan bu
işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. Ancak, kayıt tescil işlemlerine esas teşkil edecek
işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan mali
ve manevi haklara ilişkin yanlış beyanda bulunanlar, bu Kanunda öngörülen hukuki ve cezai
müeyyidelere tdbidirler. Bu Kanun kapsamında yapılan tüm kayıt tescil işlemlerine ilişkin
ücret/er Bakanlık tarafindan belirlenir. Kayıt tescilin usul ve esasları, ücretlerinin
belirlenmesi ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. " hükmünü
amirdir.

Bilindiği üzere, bürokratik işlemleri azaltarak kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek
kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve
etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısının kurulmasına ilişkin 2006/10316
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. Bu
çerçevede, vatandaşların devlet eliyle sunulan kamu hizmetlerine ilişin iş ve işlemlerini
elektronik ortamda gerçekleştirmelerine imkan sağlayan "e-Devlet Kapısı", 18/12/2008
tarihinde www.turkiye.gov.tr adresinde erişime açılmıştır.

5846 sayılı Kanunun anılan hükmüne dayanılarak yürürlüğe konulan "Fikir ve Sanat
Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilen, esasen
şahsen başvuru ve fiziki nüsha teslimini gerektiren isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi, 31/12/2017
tarihi itibariyle, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş
odaklı sunumu ilkelerine uygun olarak e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sistemin
güvenliğinin ve vatandaşa sunulan hizmetin etkinliğinin artmlmasını teminen isteğe bağlı
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kayıt tescil işlemleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.
1- Başvuran, öncelikle "e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi"ne kullanıcı adı ve

şifre ile giriş yapacak; TelifHakları Genel Müdürlüğü'nün e-Belge ekranına yönlendirilecek;
2- Başvuran kendi adına işlem yapabileceği gibi yetkilendirildiği kişiler adına da işlem

yapabilecek; adına işlem yapılmak istenen gerçek veya tüzel kişi önceden tanımlanmış ise
seçilecek, tanımlanmamışsa başvuran tarafından kişiler listesine eklenecek;

3- İşlem basamaklanm oluşturan formlar elektronik ortamda doldurulacak; ilgili mevzuat
uyannca talep edilen belgeler PDF formatında sisteme yüklenecek;

4- Kayıt tescili istenen eser örneğini (bilgisayar programı ve veri tabanlannda
Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde) veya eserin temsilini içeren dijital dosyalar sisteme
yüklenecek;

S-Sisteme yüklenen başvuru belgelerinden e-imzalı olmayanlar Genel Müdürlüğe
gönderilecek, belgelerin teslimini takiben teslim tarih ve saati başvurucunun da görebileceği
şekilde sisteme kaydedilecek;

6- Başvuru belgelerinin eksiksiz olduğunun tespit edilmesinin ardından başvuru, Genel
Müdür1ükçe onaylanacak, onay işlemiyle birlikte, kayıt tescili istenen eser örneği veya
temsilini içeren dijital dosyalar zaman damgasıyla kayıt altına alınacak;

7- E-imza ile onaylanan kayıt tescil belgesi, başvurucu tarafından elektronik ortamda
görüntülenebilecek ve kopyası alınabilecek;

8- Herhangi bir ihtilaf veya Bakanlıkça yapılacak bir inceleme sebebiyle, kayıt tescile
konu esere ilişkin sisteme yüklenen dijital dosyalara erişim sağlanması durumunda, sistemde
otomatik olarak, kullanıcının kimliği ile erişim tarihi ve saati kayıt altına alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bakan
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