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T.C. 

…. 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ  

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE, 

 

B İ L İ R K İ Ş İ   R A P O R U 

 

 

DOSYA NO       : (….) 

MÜŞTEKİ          : İ.B.  

SANIK           : G.Ö. 

SUÇ             : Mali ve Manevi Haklara Tecavüz 

SUÇ TARİHİ    : 16.04.2009 

 

(…) 2. Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi’nin 11.10.2012 tarihli ara kararında “…adli emanette kayda alınan 

tabloların incelenerek katılanın mali – manevi haklarına tecavüz edilip edilmediği” hususunda rapor alınmasına karar 

verilerek bilirkişi seçilmemiz üzerine dosyayı teslim almış bulunmaktayız.  

Dosya üzerindeki incelemelerimizin ardından aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

I. İDDİA VE SAVUNMANIN (OLAYIN) ÖZETİ: 

1. (…) Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/55823 Soruşturma, 2011/31449 Esas nolu, 10.06.2011 tarihli 

iddianamesinde; “C.S. isimli şahsın E. Ç.'dan aldığı ressam İ.B.'nın imzasını taşıyan 14 adet tablonun sahte olduğunu 

öğrenmesi üzerine şikayette bulunduğu, şikayet sonrası Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan araştırma 

sonucu bu tabloların şüpheli G.Ö. tarafından E. Ç.'ya satıldığının tespit edildiği, bu konu ile ilgili olarak yapılan araştırma 

ve soruşturma çerçevesinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılığı adli emanetinin 2010/2780 sırasında kayıtlı 14 adet 

tablo ile ilgili olarak 16.06.2010 tarihinde şikayetçi İ.B.'ın görüşüne başvurulduğu ve yapılan inceleme sonucu tabloların 

müştekiye ait orijinal tablolar olmadığı taklit olarak üretilip piyasaya sürüldüğü ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet 

Başsavcılığının 2009/10568 soruşturma numaralı evrakı çerçevesindeki inceleme tutanağında bilgi sahibi olan İ.B.'ın aynı 

gün inceleme tutanağındaki beyanın da sorumlulardan şikayetçi olduğu, 

Şüpheli hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığınca benzer taklit tablolar sebebiyle kamu davasının açıldığı ve 

yargılamanın … Fikri ve Sınai haklar ceza mahkemesinin 2009/281 esas sayılı dosyasında derdest olduğu, 

Şüpheli savunmasında; E.Ç.’yi tındığını ona tablo sattığını, İ.B.'nin tablolarını satıp satmadığını hatırlamadığını, 

benzer konuda … Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yargılamasının olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini ifade 

etmiştir. 
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Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği iddia, şüpheli beyanı, … Cumhuriyet başsavcılığı adli emanetinin … 

sırasında kayıtlı tablolar, şüpheliye ait nüfus ve adli sicil kaydı ve tüm dosya kapsamıyla anlaşılmakla, 

Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu şikayetçi İ.B.'nin 09.04.2011 tarihli ifadesinde şikayetçi olduğunu 

uzlaşmak istemediğini beyan etmesi karşısında uzlaşma yoluna gidilmeksizin iş bu kamu davasının açılması zarureti hasıl 

olmuştur. 

Şüphelinin celbi ile Yargılanmasının Mahkemenizde icra edilerek üzerine atılı suçtan eylemine uyan 5846 sayılı 

kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 71/1, TCK 53, 54. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi” kamu 

adına talep ve iddia olunmuştur. 

2. Müşteki İ.B., kolluk tarafından alınan 09.04.2011 tarihli ifadesinde özetle; kendisinin yukarıda belirtmiş 

olduğu adreste ressamlık yaptığını, 16/06/2010 günü bilirkişi olarak katıldığı incelemede kendisine gösterilen 14 Adet 

tabloyu kendisinin yapmadığını, bu tabloların kendisinin imzaları kullanılarak yapılan sahte tablolar olduklarını, kimin 

tarafından yapıldığını bilmediğini, bu sahte tabloları yapan ve satılmasına aracılık edenlerden davacı ve şikayetçi 

olduğunu belirtmiştir. 

3. Müşteki C.S., kolluk tarafından alınan 24.04.2009 tarihli ifadesinde özetle; “Açık adres ve kimlik bilgilerini 

bilmediğim beni dolandıran E. Ç. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Yağlı boya resimleri bendedir, istendiği zaman 

incelenmesi için mahkemeye sunabilirim. Hakkında şikayetçi olduğum E. Ç. isimli şahsı daha önceden tanımazdım 

kendisini söz konusu yağlı boya resimleri vasıtasıyla tanıdım. Yağlıboya Resmine çoktan beri ilgim vardır, bunu da herkes 

bilmektedir. Nasıl olmuşsa E. Ç. isimli şahıs da bunu duymuştur, tahminen ilk kez 2003 yılında kendisi işyerime gelerek 

yağlı boya resimlerini gösterdi o zaman ben de birkaç tane satın aldım, ara ara bana çeşitli yağlı boya resimleri getirmeye 

başladı. 2007 yılma kadar kendisinden farklı ebatlarda toplam on üç adet Ressam İ.B.'ye ait yağlı boya resmi satın aldım ve 

tahminen .. 15.000 TL verdim. Ressam İ.B.'yi tanıdığım için 2009 yılının Mart ayının ilk haftasında kendisiyle olan 

telefon konuşmamızda taklit resimlerinin piyasada olduğunu söyleyince ben de ister istemez tedirgin oldum ve elimdeki 

yağlı boya resimlerinden bahsettim kendisi uygun bir zamanda gelip resimlere bakacağını söyledi ve tahminen 1,5 ay önce 

bizzat kendi arabamla onun ikametine gittim ve beraber yukarıda belirttiğim iş yeri adresime geldik, resimlere bakınca 

kendisine ait olmadığını, tamamen taklit edildiğini söyledi bunun üzerine resimleri bana satan E. Ç.'yi ... aradım durumu 

anlattım; .. Ankara'da hastane de yattığını, resimlerin sahte olmaması gerektiğini, resimleri başka birinden satın aldığını 

söyledi ancak kimden satın aldığını beyan etmedi ve 1-2 ay yatarak tedavi göreceğini hastaneden çıkınca konuyla 

ilgileneceğini söyledi bunun üzerine telefonu kapattık. Kendisinin açık adresini ve kimlik bilgilerini bilmiyorum fakat 

sohbetlerimizde Y..'da öğretmenlik yaptığını söylemişti” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

4. E. Ç., kollukta şüpheli sıfatıyla verdiği 23.09.2009 tarihli ifadesinde; “Ben halen yukarıda adresini vermiş 

olduğum yerde ikamet ederim, halen öğretmenlik yapmaktayım, benim hakkımda şikayetçi olan C.S. isimli şahısı tanırım, 

kendisi resim ve resim çerçevesi satan birisidir. Bu vesile ile kendisini tanırım. Ayrıca ressam İ.B. isimli şahısı da tanırım, 

müşteki ifadesinde benim kendisine adı geçen ressama ait 13.adet resim olduğunu ve resimleri kendisine sattığımı ve 

elinde para gönderdiğine dair dekontlar olduğunu iddia etmektedir, kendisinin iddiaları ile ilgili olarak ben kendisine 

yaklaşık olarak en son 3 yıl kadar evvel bu resimleri sattım, yani 2003 -2007 yılları arasındaki süreçte ben bu resimleri tek 

tek sattım, ben bu resimleri G.Ö.'den satın aldım, bu kişi … adresinde ikamet etmektedir. Bu resimleri sattıktan kısa bir 

süre sonra C. isimli kişinin müzayedelere koyduğunu gördüm kendisi ile yaptığım telefon görüşmesinde de madem bu 

resimler sahteydi nasıl bu kadar çok müzayedeye çıktı ben müzayedelerde satılan resimlerin sahte olmasının mümkün 
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olmadığını biliyorum bu nedenle bu kişinin iddiaları asılsızdır suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca Ressam İ.B.'nin bu 

resimleri gördüğünü ve bu resimlerin kendisine ait olmadığını söylediğini beyan etmiş bu kişi yani C. isimli kişi benden 

bu resimleri alırken Ressam İ.B. bey bu resimlerden dolayı gurur duyduğunu ama şuan ise bu resimleri bu kişinin 

kendisine ait olmadığını ifade ettiğini belirtmiş, ben kendisi ile görüştüğümde bu durumu kendisine söylediğimde benim 

soruma cevap verememiş ve bu nedenle çelişkili ifadeler vermektedir ve kendisinin bu resimlerden dolayı benden bunca 

sene geçmesine rağmen para istemektedir, ben de kendisine neden bunca sene resimler sahteydi de şimdi benim 

hakkımda şuan suç duyurusunda bulunuyorsun dediğimde yine bana cevap verememektedir, ben bu resimler ile ilgili 

İstanbul ilinde bulunan Müzayedelerden bilirkişi tayin edilmesini talep ediyorum çünkü bu resimlerin müzayedelerde 

sahte olarak piyasaya satılması söz konusu olamaz çünkü müzayedelerde satılırken önceden resimlerin gerçek olup 

olmadığını bilirkişi bakıp ona göre müzayede satılıyor bu nedenle kişinin iddiaları asılsızdır, suçlamaları kabul 

etmiyorum, kendisi de bu suçlamaların doğru olmadığını bilmekte ama amacının ne olduğunu açıkça ortadadır” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

5. Sanık G.Ö., …. Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu 14.01.2011 tarihli ifadesinde özetle; “Kendisinin 

müştekiyi tanıdığını, ancak kendisiyle resim alış verişi olmadığını, E.Ç.’yi tanıdığını, kendisine tablo sattığını, ancak 

İ.B.’nin tablolarını satıp satmadığını hatırlamadığını, ancak kendisinin resim işiyle uğraştığını ve bir çok farklı ressamın 

resmini değişik tarihlerde sattığını, kendisinin İ.B.’ye ait sadece 5 tablo aldığını, ancak bunların sahte olduğunu 

öğrendiğini, bununla ilgili … Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesinde yargılama olduğunu, kendisinin bu resimleri 

hatırlamadığını, kendisiyle alakası bulunmadığını, kimseye sahte tablo satmadığını, suçlamayı kabul etmediğini” ifade 

etmiştir. 

 

II. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

A. Mali Hak Sahipliği Bakımından Değerlendirme 

FSEK.’nun 1/B maddesinde eser; “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya 

sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” şeklinde tarif edilmiştir.  

Kanun koyucu bu düzenlemesi ile eser kavramını1, açık ve net ifadelerle tarif etmek yerine unsurları göstererek, 

o unsurları taşıyan fikri mahsullerin kanun nazarında eser sayılacağını belirtmiştir. Bu unsurlardan ilki sahibinin 

hususiyetini taşıması ve ikincisi de kanunda belirtilen eser türlerinden biri olmasıdır2.  

FSEK kapsamında kabul edilip korumadan istifade eden eser ile korumadan yararlanamayan ürünün ayırt 

edilebilmesi eserin sahibinin hususiyetini3 taşıması ile mümkün olur. Eserin sahibinin hususiyetini taşıması için bağımsız 

bir fikri çalışmanın ürünü olması ve bu minvalde sahibinin yaratıcı gücünü yansıtması gerekir. Ancak ‘bağımsız bir fikri 

çalışma ürünü olmak’ kendisinden önce yaratılan diğer eserlerden istifade edilemeyeceği anlamına gelmez. Eser sahibi, 

                                                 
1 Uslu, Ramazan, Türk Fikir ve Sanat Hukuku’nda Eser Kavramı, Ankara 2003, s.23 vd. 

2 “… Maddede yer verildiği üzere bir eserin mevcudiyetinden bahsedilmesi için, sahibinin özelliğini taşıması, yaratıcı bir emek  mahsulü 

olması… gerekir. Diğer taraftan sahibinin hususiyetini taşıyan şeyin hukuki himaye görebilmesi de ancak, bilim ve edebiyat, musiki, 

güzel san’atlar ve sinema dallarında meydana getirilmesiyle kabildir…” Yarg. 7. CD.17.06.1980, 2877/3052 (Erdil, Engin, İçtihatlı ve 

Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, İstanbul 2009, s.10).  

3 Kılıçoğlu, Ahmet M., Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara 2006, s.114 vd. 
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kendisine atfedilebilecek az çok bağımsız bir fikri emeği olmak kaydıyla önceden açıklanarak toplumun kültürüne mal 

olmuş eserlerden, fikir ve ideallerden istifade edebilir.  

Eserin sahibinin yaratıcı gücünü yansıtması, eserde daha önce duyulmamış veya görülmemiş mutlak bir 

orijinalite bulunması demek değildir. Eser sahibi var olandan başkasını meydana getirdikten sonra, bunun mevcut bir 

ürünün başka türlü şekillendirilmesi, tasnifi, incelenmesi, açıklanması, yorumu şeklinde meydana getirilmiş olması önem 

arz etmez.  

İfade edelim ki, hususiyet kavramının doğru şekilde anlaşılması son derece önem taşımaktadır. Gerçekten 

hususiyet kavramının dar yorumlanması korumadan yararlanacak eserlerin kapsamını daraltıp sadece başyapıt olarak 

nitelenebilecek eserlerin korumadan yararlanması sakıncasını ve kavramın geniş yorumlanması ise eser olmayan (sıradan) 

ürünlere bu niteliğin tanınması sonucunu doğurur.  

FSEK anlamında eser niteliğinin tespitinde sahibinin hususiyetini taşımanın yanı sıra kanunda dört ana kategori 

halinde sayılan eser gruplarından birine dâhil olmak da şart koşulmuştur. Görüldüğü üzere FSEK eser adı altında tüm fikri 

çabaları değil, sadece maddede sayılmış olan “ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri”ni koruma 

kapsamına almıştır. Hemen belirtelim ki; kanunda yapılan bu sayım bakımından sınırlı sayıda olma ilkesi caridir. Bu 

itibarla bir fikir ve sanat ürününün bu gruplardan birine dâhil edilmesinin mümkün olmadığı hallerde o ürünün FSEK 

anlamında eser sayılması ve korumadan yararlandırılması söz konusu olmaz.  

Yukarıda da belirttiğimiz üzere FSEK., eserler için ana gruplar halinde tasnif yoluna gitmiş ve bu gruplara örnek 

niteliğinde eser türleri belirtmiştir. Bunlar; ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema 

eserleridir.  

Buna göre, FSEK’ in 4 üncü maddesinde güzel sanat eserleri türleri olarak, estetik değere sahip olan; “Yağlı ve 

suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya 

benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, heykeller, 

kabartmalar ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile 

tekstil, moda tasarımları, fotoğrafik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri, her türlü tiplemeler” sayılmıştır.  

 FSEK.’nun 4’üncü maddesinden de anlaşılacağı üzere, dava konusu “yağlı boya tabloların” eser niteliğinde 

olduğu, bu itibarla söz konusu yağlı boya tabloların FSEK.’in koruyucu hükümlerinden yararlanacağı kanaatindeyiz. 

FSEK’de, eser sahipliği ile ilgili karinelerin düzenlendiği FSEK.’in 11 inci maddesinde;  

“Yayımlanmış eser nüshalarında veya 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-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad şekilde eser sahibi 

olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır, meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sayılsın” 

denildiği,  

Müşteki İ.B.’nin ülke çapında tanınan bir resim sanatçısı olduğu gerek müzayedelerde satışa sunulan gerekse 

sergilerinde sergilenen tablolarında “B….n” imzasını kullandığı, bu itibarla “B…n” imzalı tablolar bakımından mali hak 

sahipliğinin müşteki İ.B.’ye ait olduğu kanaatindeyiz. 

 



 

 

5 

 

B. Mali ve Manevi Haklara Tecavüz Suçu Yönünden Değerlendirme (FSEK. m.71) 

Dava konusu olayda, müşteki tarafından vücuda getirilen orijinal tabloların taklit edildiği ve bu tablolarda 

müştekinin imzasının kullanıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu iddia bakımından, eylemin, eser sahibinin mali veya 

manevi haklarını ihlal edip etmediği ve bu suretle FSEK. m.71’de düzenlenen suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı 

hususlarının üzerinde durulması gerekmektedir. 

1. Orijinal tablonun içerik olarak taklit edilmesi 

Dava konusu olayda, müştekiye ait orijinal tabloların içerik olarak taklit edildiği ve müştekiye ait olmayan ancak 

müşteki adına imzalanan bu tabloların piyasaya sürüldüğü iddiası yer almaktadır. Bu iddia bakımından, FSEK.’te eser 

sahibinin mali haklarından olan işleme ve çoğaltma hakkı gündeme gelmektedir. 

İşleme, niteliği itibariyle asıl esere bağlı olan, ancak iktisadi olarak asıl eserden bağımsız bir şekilde ortaya çıkan 

ve yeni bir ferdi hususiyet kazanan, yeni bir eserin meydana getirilmesidir4. İşleyen kişi, asıl esere bağlı olarak, ancak 

başka bir formatta yeni bir eser meydana getirmektedir5. Bu nedenle, işlenme eserden bahsedebilmek için, öncelikle 

ortada bir işlenecek eserin bulunması gerekir6. 

Bir eserden, onu işleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. İşleme hakkı, diğer mali 

haklardan farklı olarak içerisinde yaratıcılık unsurunu barındırır. Bu nedenle, işleme faaliyeti neticesinde meydana 

getirilen yeni eser üzerinde, asıl eserden bağımsız iktisadi bir hak söz konusu olur7.  

Bir eserin, işlenmesine karar verilmesi yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Bir eserin, sahibinin izniyle 

işlenmesi mümkün olabileceği gibi, eser sahibinin izni olmadan da işleme faaliyeti gerçekleştirilmiş olabilir. Eser 

sahibinin izni olmadan yapılan işleme faaliyeti neticesinde ortaya çıkan yeni eserin sahibi, işlemeyi gerçekleştiren kişidir. 

İzinsiz yapılan işleme faaliyeti neticesinde, işlenme esere ilişkin mali haklardan yararlanılmadığı takdirde -diğer bir 

ifadeyle salt işleme eserin meydana getirilmesi ile- işleyen kişinin cezai bir sorumluluğu söz konusu olmaz. Ancak işleyen 

kişi, işlediği eseri iktisadi hayata sokuyorsa, onu çoğaltıyorsa ve bu şekilde işlenme eserden yararlanıyorsa, işleyenin 

FSEK. m.71’e göre cezai sorumluluğu gündeme gelecektir8. 

İşleme hakkının ihlaline örnek olarak; edebi bir eserin izinsiz başka bir dile tercüme edilmesi, bir romanın 

tiyatro oyunu halinde dönüştürülmesi, bir hikâyenin, bir romanın, bir tiyatro oyununun ya da bir müzik eserinin sinema 

ya reklam filmine dönüştürülmesi, bir mimari projeden yararlanarak başka bir mimari projenin yaratılması ya da mimari 

bir eserin tablosunun yapılması vb. gösterilebilir9.  

Çoğaltma ise, eserin işlenmesinden farklıdır. Çoğaltma, bir eserin aslına ihtiyaç duyulmadan, ondan faydalanma 

imkânı sağlayacak kopyalarının, herhangi bir şekilde meydana getirilmesidir. Diğer bir ifadeyle çoğaltma, eserin aslının 

aynen kopyalanmasıdır10.  

                                                 
4   Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008, s.160; Erel, N. Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 2009, s.159.  

5   Erdil, s.247. 

6   Öztan, s.160. 

7   Erdil, s.623.  

8  Erdil, s.624. 

9  Erdil, s.627. 

10 Erdil, s.1410. 
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Çoğaltma, FSEK.’da düzenlenen eser türlerinin özelliğine göre, farklı usullerde gerçekleştirilebilir. Güzel sanat 

eserlerinde, eserin birebir kopyasının yapılması çoğaltma hakkının ihlalidir. Doktrinde bir fikre göre, güzel sanat 

eserlerinde, eserin tek olma niteliği nedeniyle, eserin aslına yakınının ya da bir benzerinin yapılması, çoğaltma değil, 

işleme olarak ifade edilmektedir11. 

Kanaatimizce, yukarıda işleme ve çoğaltmaya ilişkin genel açıklamalarımız doğrultusunda, orijinal bir tablonun 

içerik olarak başka bir tabloda taklit edilmesi ne işlemenin ne de çoğaltmanın tanımına uymaktadır. Zira işlemede, eserin 

başka bir formatta yeniden yaratılması söz konusu iken, çoğaltma, bir eserin aslına ihtiyaç duyulmadan aynen 

kopyalanmasıdır. Bu bakımdan, orijinal bir tablonun içerik olarak başka bir tabloda taklit edilmesinin, FSEK.’te 

düzenlenen mali haklarından olan “işleme” ve “çoğaltma” hakkına yönelik ihlal oluşturmadığı düşüncesindeyiz. 

Dosya kapsamında taklit olduğu iddia edilen dava konusu on dört adet tablo üzerinde gerçekleştirilen teknik 

incelemeler neticesinde12; 

Müşteki tarafından savcılık makamına, kıyaslama yapmak amacı ile getirilen iki adet tabloda, sanatçı 

resimlerindeki arka fon zenginliğinin bulunduğu, fırçanın formu öne çıkaran tarzda sürüldüğü, boyama tekniği, fırça 

sürüşü, ışık ve gölgedeki vurgulu renk anlayışı ve kütlesel formların, figürlerdeki üslupsal özelliklerin ortaya koyduğu, 

arka ve ön plana konan sıcak-soğuk renk değerlerinin, figürsel ve form anlayışının kuvvetli olduğu, dokusal unsurlardaki 

detayların, zengin biçimsel ayrıntılarla işlenmiş olduğu, resimlerde fırçanın sürülüş yönü, boş alanların doldurulmasında 

görülen kararlılığın, ışık yönünün doğru kullanılması ile pekiştirildiği görülmektedir. 

 Taklit olduğu iddia edilen ve …Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinin … sırasında kayıtlı bulunan ve 

tarafımızca incelenmiş olan 14 adet tabloda ise; sanatçı resimlerindeki arka fon zenginliğinin eksik olduğu, fırça 

formunun B….n üslubunu vurgulayan tarzda sürülmediği, boya tekniği, fırça sürüş biçiminin, ışık ve gölgedeki renk 

anlayışının Balabana ait olan diğer resimlerinde olduğu gibi vurgulu olmadığı, kütlesel formların yetersizliği, figürlerdeki 

üslupsal özelliklerin zayıf olduğu, arka ve ön plana konan sıcak-soğuk renk değerlerinin alışıla gelmiş resimlerinden farklı 

olduğu, figürsel ve form anlayışının zayıf olduğu ve sanatsal değerlerin varlığının belirsiz olması, dokusal unsurlardaki 

detayların zengin alışıla gelmiş biçimsel yapıda işlenmediği, resimlerde fırçanın sürülüş yönünün farkları, boş alanların 

doldurulmasında görülen kararsızlık açısından ışık yönünün tablolarda alışıla geldiğimiz şekilden farklı kullanıldığı 

saptanmıştır. 

Alışılmış İB. tabloları ve mevcut tablolar arasında kıyaslama yapıldığında figüratif tablolarda ışık kaynağının 

bulunmadığı geometrik formların ve boyama tarzının farklı yapıda olduğu gözlenmiştir.  

Bu bakımdan, dava konusu 14 adet tablonun müşteki İ.B.’nin el ürünü olmadığı, figürsel ve form anlayışı olarak, 

dava konusu 14 adet tablonun müşteki İ.B.’nin tablolarına göre oldukça zayıf, eksik ve tamamlanmamış olduğu, söz 

konusu 14 adet tablonun -ilk bakışta sanatçı “B…n” imzası bulunması sebebi ile- İB’ye  ait gibi göründüğü, her ne kadar 

teknik ve yapısal açıdan sanatçıya ait orijinal tablolara göre daha zayıf olsa da, sanatçının tarzının, kullandığı figürlerin, 

resimde kullandığı öğelerin bu tablolarda taklit edilerek kullanıldığı,  

                                                 
11 Erdil, s.1411, 1412. 

12 Teknik incelemeler Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Erbay tarafından yapılmıştır. 
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Buna karşılık, dava konusu eylemin işleme ya da çoğaltma olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla eylemin 

FSEK.’de düzenlenen mali haklardan herhangi birine yönelik ihlal oluşturmadığı, bu itibarla somut olayda FSEK. 

m.71/1’de düzenlenen suçun unsurlarının gerçekleşmediği kanaatindeyiz.  

2. İmzanın veya adın taklit edilerek başka bir eserde kullanılması  

Dava konusu olayda, müşteki tarafından vücuda getirilen orijinal tabloların taklit edildiği ve bu tablolarda 

müştekinin imzasının kullanıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu iddia bakımından, eylemin, eser sahibinin manevi 

haklarını ihlal edip etmediği ve bu suretle FSEK. m.71’de düzenlenen suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı hususlarının 

üzerinde durulması gerekmektedir. 

FSEK.’in “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” başlıklı 15 inci maddesinde; eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile 

yahut adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti münhasıran eser sahibine aittir. 

Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyalarla bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları 

üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alametinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen 

eserin bir kopya 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 tespitini mahkemeden isteyebilir. 

Eser niteliğindeki mimari yapılarda, yazılı istem üzerine eserin görülen bir yerine eser sahibinin uygun göreceği 

malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır” denilmek suretiyle, eser üzerinde adın belirtilmesi, eser 

sahibinin manevi haklarından biri olarak düzenlenmiştir. 

Adın kullanılması, manevi haklardan biri olup, FSEK.’in 71 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında “Bir eseri, icrayı, 

fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan 

bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır” denilmek suretiyle cezai yaptırım altına alınmıştır. 

Müşteki İ.B.’nin, yağlıboya tabloları eser niteliğinde olup sanatçı ülke çapında tanınan eserleri müzayedelerde 

satılan, resim sanatçısı olarak,  düzenlenen sergilerde eserleri sergilenen tablolarında “B…n” imzasını attığı, dava konusu 

eserlerin orijinallerinin üzerinde bulunan imzaların da, “B… n” olarak atıldığı, sanatçının müzayedelerde satışa sunulan 

ve sergilerde bulunan diğer tablolarında kullandığı imzalarla benzer olduğu, bu itibarla “B…n” imzalı orijinal tablolar 

üzerindeki mali ve manevi hak sahipliğinin müşteki İ.B.’ye olduğu, 

Dava konusu on dört adet tablo üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemeler neticesinde; bu tablolarda “B…n” 

adının kullanılmış olduğu, İ.B.’nin el ürünü olmayan dava konusu on dört adet tabloda “B…n” isminin taklit edilerek 

kullanıldığı ve eser sahibinin manevi haklarından olan “Adın Kullanılması Salahiyeti”nin ihlal edildiği, dolayısıyla somut 

olayda tanınmış bir başkasının adının kullanılması suretiyle eserin dağıtılması/yayılması eyleminin FSEK. m.71/6’da 

düzenlenen manevi haklara tecavüz suçun unsurlarını oluşturduğu kanaatindeyiz.   

  

III. SONUÇ:  

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; 

 1. Dava konusu eserlerin orijinalleri üzerindeki mali hak sahipliğinin müşteki İ.B.’ye ait olduğu, 
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 2. Dava konusu 14 adet tablonun, müşteki İ.B.’nin tablolarının taklit edilmesi suretiyle oluşturulduğu, söz 

konusu tablolarda müştekinin imzasının taklit edildiği ancak bu eylemin işleme ya da çoğaltma olarak 

değerlendirilemeyeceği, bu açıdan söz konusu eylemin FSEK. 71/1’de düzenlenen suç tipi ile örtüşmediği,  

 3. Dava konusu on dört adet tablonun, müştekinin adının kullanılması suretiyle dağıtıldığı/yayıldığı, bu 

itibarla eylemin, FSEK.’in 71/6’da düzenlenen manevi haklara tecavüz suçunun unsurlarını oluşturduğu, sonuç ve 

kanaatine ulaşılmıştır. 

 Nihai takdir Sayın Mahkemeye ait olmak üzere saygıyla arz edilir.  
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