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GİRİŞ
Düşünebilen bir canlı olan insanın belki de en
önemli katkısıdır fikir. Fikirler, çoğu zaman bir fikir
olarak kalırken, hiç azımsanamayacak kez ürüne
dönüşüp insanlık tarihine yön vermiştir. Fikri
mülkiyetin
doğuşu
çok
eski
zamanlara
dayanmaktadır. Başka bir deyişle neredeyse
insanlık ile yaşıttır fikri mülkiyet. O zamandan bu
zamana fikirler çoğaldı da ürünler azaldı mı? Tabi
ki de hayır. Çoğalan fikirlerin birçoğu yine birer
ürüne dönüştü. Ancak bir süre sonra fikri ürünler ile
ilgili ihtilaflar yaşanmaya, fikri ürünler korunmaya
ihtiyaç duymaya başladı. Hal böyle olunca fikri
mülkiyet hukuku ortaya çıktı diyebiliriz.

Bu bağlamda tez ya da başka bir akademik metin
kaleme alan yazarın eserinde kullanmak
maksadıyla başka eserlerden gerçekleştireceği
çoğaltmalar şahsi kullanım istisnasına örnek teşkil
eder.3 İlgili hükümde şahsen kullanımdan
bahsedilmiş olup kurumların bu istisnadan
faydalanıp faydalanamayacağı net bir şekilde ifade
edilmemiştir. Başka bir deyişle gerçek kişi olan
bizlerin şahsi ihtiyaçlarımız için yapacak
olduğumuz çoğaltmaya ilişkin hüküm var iken
resmi kurum ya da şirketlerin bu istisnadan
faydalanabileceğine ilişkin herhangi bir hüküm
yoktur. Ancak hüküm olmamakla birlikte m.38
hükmü
uyarınca
kurumların
bundan
faydalanamayacağı öğretide savunulduğu4 gibi
kurumların veya şirketlerinde haklı nedenler ve çok
sınırlı
olacak
şekilde
bu
istisnadan
faydalanabilecekleri de savunulmaktadır.5

Fikri mülkiyet hukuku her ne kadar fikri ürünleri
korumayı amaçlasa da eser sahibini teşvik etmek ile
ona tekel sağlamak arasındaki dengeyi de
sağlamaktadır.1 Şöyle ki; hukuk, fikir sahibinin
ürününü korumakla birlikte onu teşvik etmekte,
onun ve onun gibi olanların kat edecekleri
ilerlemeleri artırmak istemektedir. Ancak bir
taraftan da eser sahibine sınırsız bir tekel hakkı
tanıyıp
gelişmelerin
önünü
kapamamayı
istemektedir. Bu çerçevede gerek Türk hukukunda
gerekse mukayeseli hukukta eser sahibinin hakları
sınırsız olmayıp birtakım sınırlamalara tabi
tutulmuştur.

Kanun, şahsi kullanım maksadıyla eser sahibinin
hakkına bir sınırlama getirmiş olsa da şahsi
kullanımı amacıyla çoğaltacak olan kişinin
gerçekleştireceği çoğaltmanın sınırsız olduğu
söylenemez. Şahsi amaçla yapılacak olan bu
çoğaltma belirli bir adedi aşmamalıdır. Bu
çerçevede somut olayın şartlarına göre ihtiyaç ne
kadar ise o sayıda çoğaltmak hukuka uygun kabul
edilebilir.6 Yine öğretide yapılacak çoğaltmanın bir
adet ile sınırlı olduğu da ifade edilmektedir.7

1. SINIRLAMANIN TÜRK HUKUKUNDAKİ
DAYANAĞI
Türk hukukunda eser sahibinin haklarına farklı
gerekçelerle getirilmiş bazı sınırlamalar vardır.
Bunlardan bir kısmı ise özel menfaat mülahazasıyla
getirilmiş sınırlar başlığı altında tanzim edilmiştir.
Bizim de yazımızın konusu olan şahsi kullanım
istisnası da bu minvalde mütalaa edilmektedir. Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu m.38 hükmü, genel
anlamda tüm eserler için geçerli bir hüküm ihtiva
etmekle birlikte aynı zamanda münhasıran
bilgisayar
programlarının
çoğaltılması
ve
işlenmesinde şahsi kullanım istisnasına ilişkin
hüküm ihtiva etmektedir.

2. İSTİSNANIN KAPSAM VE SINIRI
Şahsi kullanım istisnasına ilişkin FSEK m.38/1
hükmünde genel bir düzenlemeye yer verilmiş olsa
da bu hüküm, yeterli olmayıp çoğaltmanın kapsam
ve sınırı ne yasalarda ne de yargı kararlarında net
bir şekilde belirlenebilmiş değildir. Ancak FSEK
m.38/2 ila m.38/7 hükümlerinde münhasıran
bilgisayar programlarına ilişkin çoğaltma ve işleme
detaylı şekilde tanzim edilmiştir. Bilgisayar
programlarına ilişkin bu denli detaylı bir düzenleme
olması hasebiyle de m.38/1 hükmü bilgisayar
programları açısından uygulanmayacaktır.
Şahsi kullanım amacıyla yapılacak olan
çoğaltmanın yapıldığı kitap yahut CD’nin hukuka
aykırı yollarla çoğaltılmamış olması gerekmektedir.
Başka bir deyişle çoğaltılan eserin bir kitap olduğu
varsayımında bu kitap, orijinal nüshası olmalıdır.8
Bu çerçevede geçtiğimiz senelerde Disney’in
yapımcılığını üstlendiği “Karayip Korsanları 5”
isimli filmin, film henüz vizyona girmeden
bilgisayar korsanları tarafından hukuka aykırı
yollarla filme erişilip bunu yayınlamaları9 ve henüz
film vizyona girmeden gerçekleştirilen bu orijinal
olmayan nüshalar üzerinden yapılan çoğaltmalar
hukuka aykırı olup bu istisnanın kapsamına
girmemektedir.

Genel olarak bütün eser çeşitlerine ilişkin bir
hüküm ihtiva ettiğini belirttiğimiz FSEK m.38/1’e
göre; bütün fikir ve sanat eserlerinin kar amacı
güdülmeksizin şahsen kullanmak amacıyla
çoğaltılması mümkündür. Ancak, kişinin yapacak
olduğu bu çoğaltma hak sahibinin meşru
menfaatlerine haklı bir neden olmaksızın zarar
veremez veya eserden normal yararlanmaya aykırı
olamaz. Başka bir deyişle, şahsi kullanım, kar ya da
yayma amacı taşımaksızın, fikir ve sanat
eserlerinden kişinin şahsi ihtiyaçları doğrultusunda
çoğaltabilme yetkisidir.2

-1-

3. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÖZEL
DURUMU
FSEK m.38/1 hükmü uyarınca orijinal nüshadan
yapılacak olan çoğaltmalar şahsi kullanım
bağlamında değerlendirilebilse de bilgisayar
programları için aynı şey geçerli değildir. Zira
m.38/1 hükmü bilgisayar programı için
uygulanamaz. Hal böyle olsa da m.38/3 hükmüne
göre; bilgisayar programlarının kullanımları için
gereken süre boyunca, kullanım hakkına sahip olan
kişi tarafından bir adet kopyasının alınması
mümkündür.

Sonuç olarak, eser sahibinin haklarına getirilen bazı
sınırlamalar olup bunlardan birisi de yukarıda izah
etmeye çalıştığımız şahsi kullanım istisnasıdır.
Şahsi kullanım istisnası, kişilerin hususi
menfaatleri için fikir ve sanat eserinden yapacak
oldukları kopyalamayı meşru kılmaktadır. Ancak
bu istisna ucu bucağı olmayan hiçbir sınır kabul
etmeyen bir istisna değildir. Söz konusu istisna da
belli sınırlar dahilindedir. FSEK m.38/1 hükmü her
ne kadar meseleyi genel hatları ile düzenlese,
kapsam ve sınırlarını net olarak belirtmemiş olsa da
m.38/1 hükmüne göre; yapılacak olan çoğaltma
eser üzerindeki hak sahibinin meşru menfaatlerine
haklı bir neden olmadan zarar veremez veya
eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz.

Sınırlamanın kapsamına giren eser türlerinden birisi
de veri tabanlarıdır. Bilhassa dijital veri tabanları
günümüzde
çok
kolay
bir
şekilde
çoğaltılabilmektedir. Dijital veri tabanları doğrudan
bilgisayar
programları
içerisinde
değerlendirilmediği için FSEK m.38/1 hükmü ile
korunmaktadır.10 Lakin genel hüküm yeteri kadar
koruma sağlayamamaktadır. İşbu nedenle de
öğretide dijital veri tabanlarının da bilgisayar
programlarına ilişkin sınırlamaları içeren FSEK
m.38/2 ile korunması gerektiği savunulmaktadır.11
Şahsi kullanımın meşruiyet kazanmasında aranan
yegane şart ise, çoğaltmanın hak sahibinin meşru
menfaatlerine haklı bir neden olmadan zarar
vermemesi veya eserden normal yararlanmaya
aykırı olamamasıdır. Bu çerçevede yine, bir kitabın
kopyalandığı varsayımında kitabın tamamının ya da
büyük bir kısmının kopyalanması, şahsi kullanım
bağlamında değerlendirilemez, hakeza yine
kopyalanan eserin orijinal nüsha olmadığı
durumlardan yapılan kopyalama da şahsi kullanım
istisnası olarak nitelenemez.12 Bununla birlikte
kopyalamanın gerçekleştirildiği CD yahut benzeri
taşıyıcının içerisinde yer alan ürünün korunması
amacıyla yerleştirilen şifrelerin bertaraf edilerek
içeriğin kopyalanması ise yine şahsi kullanım
istisnası kapsamında değerlendirilemez.13
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