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GEREGI DUSUNULDU:
IDDIA : Mii?teki Kazanc1 Bilipim Teknolojileri Tic Ltd Sti. nin 1992 yilndan beri hukukr;ulan
ilgilendiren Ana Mevzuat, Ti.irk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat ic;:tihatlannm bilgisayar programlanm
�cret kar?1hg1 internet iizerinden ve CD sat1?1 vas1tas1yla pazarlamakta oldugu ve bunlan Kazanc1 Bilipim
Ic;:tihat Bankasi ve Kazanc1 Bili?im Mevzuat Bilgi Bankasi adlan altmda sundugu; Mevzuat Bilgi
Bankasmda; Ana Mevzuat Beledi}'.e Mevzuati, Devlet Kamu Kl�nunlan Mevzuat!, D1? Ticaret Mevzuati,
Gi.ivenlik Kuvvetleri Mevzuati, lnsan Haklan Mevzuat1, AlHM Kararlan, I? ve Sosyal Giivenlik
Mevzuati, Milli Fgitim Mevzuat1, Ticaret Finans ve Takip Mevzuati, Vergi MevzuatI" ara ba?hklan
altmda konulan, Ic;:tihat Bankasi sahifesinde.. Anayasa Mahkemesi kararlan, Yarg1tay Kararlan, Dam?tay
Kararlan, Uyu?mazhk Mahkemesi Kararlan, AIHM Kararlan" baphkli altmda ir;tihatlar bulundugu,
Si."ipheli Mepe Yaz1hm Limited ;;irketinin, mi.ii;teki ;;irkete ait bilgisayar programlannm ir;erigini
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kopyalayarak, kendi ic;:tihat program1 ad1 altmda piyasaya si.irdi'1gi.i, :;i.ipheli :;irket mi.idi.irii M. T.'
un , mi.i$teki $irketten izin almaks1zm ve herhangi bir kaynak gostermeden i:;leme eser sayrlan eserleri
internet yoluyla ve CD haline getirerek sat1$a sundugu iddias1 ile eylemine uyan 5728 Say11I yasanm 143
maddesi ile degi$ik 5846 say1h yasamn 138 VE 139 maddelerine gore 71/b-1-5 , 72,77 maddeleri ve
TCK nun 53.54. Md uyannca cezalandmlmas1 istemi ile C.Ba$savc1hgmca mahkememize kamu davas1
a91lm1$hr.
SANIK SA VUNMASINDA : Suc;:lamalann dogru olmad1gm1, daha once ki savunmalanm ic;:eren
dilek9esini tekrar ettigini, Me:;e Yaz1hm $irketinin 2000 yrlmdan beri faaliyette oldugunu, bin;:ok i.iriin
i.iretildigini, kurulu$ tarihinden beri :;irketin ortag1 ve yoneticisi oldugunu, iddialann dogru olmad1gm1,
raporlarda yapdan hatalann kararlarda mevcut olan hatalar oldugunu, iddia edilen programm 2000
yilmda 91kanld1gm1, p�ogramm 2005 y1lmda Adalet Bakanhg1'na proje kapsammda verildigini, o tarihten
sonra Barolar Birligi, Ic;:i:;leri Bakanhg1 gibi 8 farkh kurnma da benzer programlann verildigi, beraatini
istedigini, hakkmda bir ceza verilecekse hillani.in a91klanmasmm geri b1rak1lmasma karar verilmesini
istedigini belirtmi:;tir.
Katilan vekili; Sikayette belirtilen programlarla ilgili mii$teki :;irketin hakk1 devrald1gma ili$kin
sozle$me bulundugunu, davaya konu programlann miivekkil :;irkete ait oldugunu, bu programlann uzun
ydlar tarafmdan mi.ivekkil ve devreden diger $irket tarafmdan olu:;turnldugunu, samk :;irketinin bu
:;ekilde bir program yapacak kapasitede olmad1gm1, gerek sorn$turma a$amasmda gerekse yargrlama
3$amasmda alman bilirki:;i raporlarmm tamammda samk tarafmdan olu$hm1lan i.iriinlerin mi.ivekkil
:;irkete ait i.iriinlerden kopyaland1gmm tespit edildigini, bu dununun kesinlik kazand1gm1, muvekkil
$irketin bu ti.ir programlan daha once lei tarihlerde 19·30 ve 2002 y1llannda bu $ekilde piyasaya
sundugunu, buna ili:;kin bro:,i.'ll"leri dilekc;:e ekinde mahkemeye sunduklanm, samk hakkmda
$ikayetlerinin devam eddigini, cezalandmlmas1m istediklerini belirtmi:;tir.
Samk Miidafileri ise; Iddialann dogrn olmad1gm1, mi.i:;tekinin 13ikayet hal<lomn bulunmad1gm1,
Me13e Yaz1!1m Sirketince kendi 9ah:;mas1 sonucu kara orneklerinin bu 13ekilde CD ye aktanlarak
olu13turnldugunu, mii13teki programlanndan almt1 olmad1gm1, belirtilen hatalann kararlarda yer alan
hatalar oldugunu, mi.i13tek.ini1J dayanak kararlan nereden ne :;ekilde ald1gma ili:;kin kay1tlannm
olmad1gm1, bu nedenle mi.i:;teki programlannm eser nitelliginde �lmad1gm1, aynca bilirki13i raporlarmda
da veri tabanlannm farkh oldugunun belirtildigini, bu konuda Istanbul 1 O.Sulh Hukuk Mahkemesi'ne
yaptmlan tespit ile ilgili ahnan raporda da herhangi bir ihlalin olmad1gmm tespit edildigini, aynca
iddianamede veri tabam ile ilgili bir anlatimm bulunmad1gm1, mahkemenin yarg1lamada iddianameye
bagh kalmak zornnda oldugunu, suc;:a konu kanun maddelerinin sue;: tarihinden sonra 3 .kez degi13tigini bu
degi13ikligin dikkate almmasm1 istediklerini, suc;:un olu:;mad1gm1, yeterli delilin bulunmad1gm1, bu
nednele samgm
. beraatini
. . istediklerini belirtmi:;lerdir.
.
DELILLERIN INCELENMESI VE T AKDIRI; Mi'1i;teki :;irket vekilince 08.02.2008 havale
tarihli dilek9e ile $i:;li Cumhuriyet Ba�savc1hg1'na samk hakkmda iddianamede belirtilen konu ile ilgili
:;ikayet dilekc;:esi verdigi, dilekc;:esine Istanbul 3.FSH Hukuk Mahkemesi'nin 2008/78 degi13ik i:; say1h
dosyasmda yaptmlan tespite ili:;kin 24.01.2008 tarihli bilirki:;i rapor suretini ve gerek mi.i:;teki
programm1 gerekse samgm programlanmn benzerligine ilii;kin bir kis1m mahkeme karar ozetlerini
dilek9esine ekledigi gori.ilmektedir.
Istanbul 3.FSH Hukuk Mahkemesi'nin 2007/78 degii,ik i13 say1h dosyasmm getirtilip
incelenmesinde mahkemeye verilen dilekc;:enin 05.12.2007 tarihli oldugu, mahkemece 06.12.2007 tarihli
karan ile inceleme yaptmlmasma karar verildigi, bilirki$i olarak Rabun Ko13ar'm belirlendigi ve bu
bilirki$i tarafmdan di.izenlenen 24.01.2008 tarihli raporun mevcut oldugu, raporda toplam 48 adet karann
ornek almarak incelendigi ve incelenen bu karara ili:;kin karar 91ktrlarmm rapora eklendigi goriilmii:;tiir.
Aynca sorn:;h1rma a:;amasmda $i13li Cumhuriyet Ba:;savc1hg1'nca bilirki;,i incelemesi yaptmlm1:;
olup bilirki:,i olarak gorevlendirilen Dr. Gi.irsel usti.in tarafmdan duzenlenen 16.03.2008 tarihli bilirki13i
raporu dosyada bulunmak.tad1r.

il
l

Bu beige 5070 Say1/1 Kanun gere{Jince E-imza ile imzalanm1§t1r.

2/8

T:C. ISTANBUL 3.FIKRI VE SINAI HAh'.LAH CEZ,\ J\1.-\IIKEMESI Dosya-Karar No: 2008/407 Esas- 2013/12

Mahkeme yaz1s1 i.izerine Adalet Bakanhg1 Bilgi I15lem Daire Ba15kanhg1'_nm 16.03.2009 tarihli
yaz1smda Me15e Yaz1hm ve Bilgisayar Hizmetleri yetkilisi M. T. ile Bilgi l15lem Dairesi Ba15kahg1
arasmda 01.04.2006 tarihinde yaprlan protokol geregi firmanm mevzuat ve ic;:tihat program1, iicretsiz
olarak istekli Hakim ve Cumhuriyet Savcrlanna dag1ltrld1gmm belirtildigi ve sozle15me hiikiimlerinin
halen gec;:erli oldugunun bildirildigi goriilmii15 olup samgm olu15h1rdugu bu programm bu protokol
kapsammda O1.04.2006 tarihinde piyasaya sunuldugu kesin olarak ortaya 91kmaktad1r.
Oncelikle sue;: tarihinin 15ikayet siiresini ve 15ikayet hakkmm tespiti gerekmektedir. Dosyada ki
mevcut biitiin deliller dikkate ahnd1gmda mii15teki tarafm boyle bir dummu ogrendikten sonra konu ile
ilgili 05.12.2007 tarihinde istanbul Nobetc;:i FSH Hukuk Mahkemesi'ne delil tespiti talebinde bulundugu
goriilmektedir. D0lays1yla bu tarih ve oncesi sue;: tarihidir ve katrlan tarafm olay1 ogrenme tarihidir.
Sikayetin alt1 ayhk yasal 15ikayet siiresi ic;:erisinde yap1ld1g1 bu 15ekilde goriilmektedir.
Mii15teki 15irketin suc;:a konu iiriinler iizerinde hak sahibi olup olmad1gm1, 15ikayet haklcmm bulunup
bulunmad1g1 hususunun belirlenmesi a91smda ise; Kazanc1 Hulrnk Kaynaklan A.S.'nin c;:ok uzun
y1llardan beridir c;:ok gepi15 farkh alanlarda kanun, mevzuat, karar ic;:tihat dizisi 15eklinde birc;ok yaym
yaptrg1 ku15kusuzdur. Oncelikle belirlenen ic;:tihat programlan Kazanc1 Hulrnk Kaynaklan A.S.
Tarafmdan olu.i,h1rulmu15tur. Bu davaya konu olay ise bu ic;:tihatlann bilgisayar ortamma aktanlm1.i,
15ekilleridir. Bu programlann samgm sahibi oldugu Me15e Yaz1hm Sirketi'nce kopyaland1g1 iddia
edilmektedir.
Yarg1lama a15amasmda katrlan vekilince ibraz edilen 28.02.2001 tarihli, " Kazanc1 Hukuk
Kaynaklan A.S. ile Kazanc1 Bili15im LTD. S. Yaym protokolii" ba15hkh 6 maddelik belgede, 1. Madde de,
Ana mevzuat, Milli egitim mevzuat1, Gi.ivenlik KuvvetlerI ile ilgili ve Tiirk Medeni Kanunu mevzuat1
hususunda ki, Kazanc1 Hukuk Kaynaklan A.S. Kitaplannm, mi.inhas1ran otomasyon programlan111
(bilgisayar ortammda) yaymlamak hakkm1 Kazanc1 Bili15im LTD. S.'ne devretmi15tir 15eklinde hiikiim
bulunmaktadrr. Sozle15menin 2. Maddesinde de bu tarihten sonra Kazanc1 Bili15im Sirketi'nin bu
programlan giincelleyerek sat115, abone kayd1 ve bilumum ticari haklann bu 15irkete ait olacag1
belirtilmi15tir. Protokol altmda Kazanc1 Hukuk Kaynaklan Bas1m Yay1m A.$. Adma yonetim kumlu
ba15kam Famk Kazanc1 ile Kazanc1 Bili15im LTD. S. Adma gene! miidiir Okan Kazanc1, genel miidiir
yard1mc1s1 Serkan Kazanc1'mn imzalannm oldugu goriilmektedir. Sozle.i,me tarihi itibariyle Kazanc1
Hulrnk Kaynaklan Bas1m Yay1m A.S. Sirketinin yetkili miidiiriiniin Faruk Kazanc1 oldugu kay1tlarda
goriilmektedir. D0lay1s1yla mii15teki 15irket asil haklan Kazanc1 Hukuk Kaynaklan A.$.'ne ait olan davaya
konu ic;:tihatlannda yer ald1g1 bir k1s1m yayunlann " sadece otomasyon programlarma ", (bilgisayar
ortammda ) yay1mlamak hakkm1 devralm115tir. Yaym hakk1 sadece bilgisayar ortammda ki programlara
ili15kindir. Sonuc;: olarak mii15teki 15irketin 15ikayet hakkmm bulundugu bu 15ekilde goriilmektedir.
Yargrlama a15amasmda mahlcemece birden
fazla bilirki15i incelemesi
yaptmlm115tlf.
...,
.
.
. .
BILIRKISI RAPORLARI VE DEGERLENDIRILMESI :Konu haldcmda ki ilk bilirki15i rapom
mii15teki 15irket vekilinin ac;:tig1 dava iizerine istanbul 3.FSH Hukuk Mahlcemesi'nin 2007/78 degi.i,ik i15
say1h dosyasmda Rabun Ko15ar tarafmdan yapdm115, raporda toplam 48 adet omek mahkeme ic;:tihat1
incelenmi15, bu ozetlerin mii15teki programmda ve samgm yaz1hmlannda ne 15ekilde yer ald1g1 a9Ildanm115
goriildiigii gibi mii15teki P.rogrammda yer alan hatah boliimlerin dahi Me.i,e Yaz1hm Programmda aynen
yer ald1g1, belirlenmi15tir. Incelenen mahlceme ic;:tihat ozetleri rapor ekinde bulunmaktad1r.
Si15li Cumhuriyet Ba15savcd1g1'nca som15turma a15amasmda Dr. Giirsel Ustl!n'e yaptird1g1 bilirki15i
incelemesinde de bilirki15i tarafmdan diizenlenen 16.03.2008 tarihli raporda, Istanbul 3.FSH Hukuk
Mahkemesi'nin 2007/78 degi15ik i15 say1h dosyasmda ki bilirki15i raporunda yer alan kararlarda mii15teki
yaymmda kaynak gosterilmeden almtilar almd1gmm, mii15teki programma konu ic;:tihat ozetlerinin 5846
say1h yasa kapsammda i15leme eser 15eklinde oldugu, mii15teki tarafmdan bu i15leme eser sahiplerinin
bildirilmesinin gerektigi, 151.ipheli eylemlerinin, "izinsiz c;:ogaltma ve yayma, izinsiz umuma iletim, kaynak
gostermeme" ve sadece 15eklinde goriiniim kazand1g1, bu eylemlerin 586 say1h yasamn 71.b.5,
72.b.3(b-c-e) hiikiimlerine aykml1k olu15turdugun belirtildigi, goriilmektedir.
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Yargılama aşamasında mahkememiz tarafından hukukçu bilirkişi Erkan Danış ve bilgisayar yazılım
uzmanı Ömer Özgür Bozkurt inceleme ile ilgili düzenlenen 08.03.2008 tarihli raporda özet olarak "...
Dosyada bulunan CD'lerde, hakları davacı ve davalı şirkete ait programların bulunduğu, bu programların
eser kapsamında olduğu, programların işleyebilmesi için her iki tarafında kendilerine ait işleme
eserlerden oluşan veri tabanları bulunduğu, bu işleme eserler bağlamında, her iki tarafın kaynaklarının
ortak olması nedeniyle kesin sayısını belirleme imkanı olmamakla birlikte benzerlikler bulunduğu,
program ve veri tabanı düzeyinde farklı oldukları belirtilmiştir. Mahkemece aynı bilirkişilerden istenen
ek rapor ile ilgili düzenlenen 05.08.2010 tarihli raporda, "çelişkili olduğu belirtilen ilk paragrafta, özet
olarak davalı programında kullanılan veri tabanı içeriğinin kaynak gösterilmeksizin müşteki veri
tabanından alıntılandığı ifade edilmektedir. İkinci paragrafta ise, kesin sayısını belirleme imkanı
olmamakla (kök raporda sehven olmakla yazılmıştır) birlikte, benzerlikler bulunduğu program ve veri
tabanı düzeyinde farklı oldukları cümlesi ile, her iki tarafın program ve veri tabanlarının aynı olmadıkları
ifade edilmektedir. Ancak; bu cümle davalı yan veri tabanının müşteki veri tabanından faydalanarak
oluşturulmadığı anlamına gelmemektedir. Kök raporda, bir önce ki paragrafta kullanılan ifade sonuç
paragrafında tekrarlanmadığından çelişkili bir durum ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak davalı veri tabanı
oluşturulurken müşteki veri tabanından faydalanışmış olmakla birlikte bu faydalanmanın düzeyinin
belirlenmesi olanağı bulunmamaktadır. Her ne kadar kaynak gösterilmeden iktibas söz konusu olsada,
tarafların program ve veri tabanları farklıdır" Şeklinde görüş belirtilmiştir.
Tarafların rapora itiraz etmeleri ve mahkememizce de bir üst paragrafta değinilen bilirkişiler Ömer
Özgür Bozkurt ve Erkan Danış tarafından düzenlenen rapor ve ek raporların konuyu net olarak açığa
çıkarmadığı anlaşılmakla yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve konunun uzmanı hukuçu bilirkişi
Doç. Dr. Mustafa Aksu ve bilgisayar alanında uzman olan Yrd. Doç. Dr. Fatih Giırsul tarafından
düzenlenen 17.11.201! tarihli raporunda özet olarak " katılanın ürününün FSEK madde 6. Bent 11
çerçevesinde belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip
derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veri tabanı şeklinde değerlendirilmesi hukuki
duruma uygun olacaktır... Nitekim FSEK ek madde 8 bu hukuki durumu düzenlemektedir. Buna göre bir
veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından
esaslı bir nispet dahilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, Ayrıca veri tabanının içeriğinin önemli bir
kısmının veya tamamının;
a) Herhangi bir araç ile herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarılması,
b) Herhangi bir yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi,
Hususların da bu kanunda sayılan istisnalar ile kamu güvenliği, idari ve yargı işlemlerinin
gerektirdiği istisnalar dışında izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Bu şekilde veri tabanını
oluşturan ve kendi hususiyetini katan oluşturan yanında bu veri tabanının oluşmasına maddi desteği
sunan kişininde korunması sağlanmıştır. Bu şekilde katılanın bu iki hukuki pozisyondan
yararlanmasımümlcün gözükmektedir. Her ne kadar sanık vekillerinin son dilekçesine göre katılanın
davaya konu ürünler üzerinde hak sahipliğini ortaya koyamadığını iddia etmekte iseler de katılanın
sunmuş olduğu belgelerden hak devrine ilişkin bazı tasarrufların gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Ortada bir veri tabanına ilişkin tasarruflar söz konusu olduğundan bunların her bir içerik açısından ayrıca
yapılması şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Davaya konu suçun konusunun ilgili veri tabanının
kararlar kısmının bir bölümünün haksız şekilde üstlenilmesi ve çoğaltılması olduğundan, yukarıda ifade
edildiği üzere bilgisayar programına ilişkin bir değerlendirme yapmaya gerek yoktur... Veri tabanının
içeriğini oluşUıran unsurların korunması bunların başlı başına eser niteliği taşıması durumunda
mümkündür. Yoksa FSEK m.6. Bent 1 l'de ifade edildiği üzere veri tabanını işleme eser olarak koruma,
veri tabanı içinde bulunan verilere materyalin korunması için genişletilemez. Bu şekilde bir içerik
korunması (bizatihi içerik değil ama emek harcanarak bir veri tabanı kapsamı oluşturma anlamında)
ancak FSEK ek madde 8 kapsamında söz konusu olabilir. Bu verilerden hareketle her iki veri tabanının
karşılaştırılmasında ilk teknik bilirkişi değerlendirmelerinden birini oluşturan ve Rabun Koşar tarafından
tespit edilen benzerlikler heyetimiz tarafından da aynen tespit edilmiştir. Bazı karar özetlerinin aynı
O
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olması da bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır. Nihayetinde karar özetlerinin farklı şekillerde yapılması
mümkündür ve bu açıdan her bir kişi açısından farklı şekillerde ürünler oluşturulması münkündür. Bazı
yerlerde yazım hatalarının dahi aynı olması katılanın ürünün bir ölçüde aynen alındığını destekleyen
diğer bir unsurdur. Bütün bu açılardan teknik bilirkişi Rabun Koşan'ın değerlendirmelerine
katılmaktayız" şeklinde görüş bildirilmiştir.
Görüldüğü gibi ilk raporu düzenleyen bilirkişi Rabun Koşar, soruşturma aşamasında rapor
düzenleyen Dr. Gürsel Üstün ve mahkememizce oluşturulan bilirkişi heyeti üyeleri Doç. Mustafa Aksu
ile, Yrd. Doç. Fatih Gürsul tarafından düzenlenen raporların hepsinde müşteki şirkete ait veri tabanında
yer alan bir kısım karar özetlerinin iktibas edilmek sureti ile sanığın şirketi olan Meşe Yazılım Şirketi'nce
oluşturulan veri tabanına alındığı belirlenmiştir.
Mahkememiz tarafından oluşturulan heyetten Dr. Ömer Özgür Bozlcurt ve araştırma görevlisi Erkan
Danış tarafından düzenlenen 08032009 tarihli rapor içeriğinin çelişkili olduğu, bu çelişkinin giderilmesi
ile ilgili ek rapor istendiği aynı bilirkişiler tarafından düzenlenen 05.08.2010 tarihli ek raporda da
çelişkinin tam olarak giderilmediği ek raporun sonuç kısmında, " davalı veri tabanı oluşturulurken
müşteki veri tabanından faydalanılmış olmakla birlikte, bu faydalanmanın düzeyinin belirlenmesi
olanağının bulunmadığı. Her ne kadar kaynak gösterilmeden iktibas söz konusu olsa da, tarafların
program ve veri tabanları farklıdır" şeklinde izah yapılarak çelişkili açıklamalara devam edildiği,
dolayısıyla bu raporun esas alınmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Ayrıca bu raporun ve ek
raporun içeriği de esas olarak müşteki veri tabanında, sanık veri tabanına iktibas yapıldığı tespiti de
yapılmıştır. Gerek bu durum gerekse bu raporun dışında ki biri heyet raporu olmak üzere toplam 3 rapor
dikkate alındığında bu raporun tek başına bir hüküm ifade etmeyeceği değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak yukarıda belirtilen gerekçeler, bilirkişi raporları dikkate alındığında sanığın
oluşturduğu veri tabanını müşteki şirkete ait veri tabanında iktibas yapmak sureti ile oluşturduğu, yasaya
aykırı olarak bu eylemin gerçekleştirildiği görülmektedir.
SUÇUN VASıFLANDıRıLMASı :
Görüldüğü gibi alınan biıtün raporlarda her iki tarafın veri tabanlarından bahsedilmektedir.
Özellikle 17.11.2011 tarihli bilirkişi heyet raporunda bu konu açık ve net olarak gerekçeli şekilde
anlatılmıştır. Mahkememizce de bu rapor hükme esas alınacak nitelikte değerlendirilmiştir. Gerçekten de
her iki tarafın ürünlerin bir kısım mahkeme içtihatlarının özetlenmek sureti ile bilgisayar ortamında veri
tabanı şeklinde oluşturulmasından ibarettir. Dolayısıyla bu hususu düzenleyen 5846 sayılı yasada ki
hükümlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Veri tabanlarına ilişkin 5846 sayılı yasanın 5101 sayılı yasa ile değişik ek 8. Maddesi
bulunmaktadır. 17.11.2011 Tarihli bilirkişi heyet raporunda da belirtildiği gibi bu maddede veri
tabanından izinsiz olarak başka bir ortama aktarma yapılması dağıtılması, satılması veya topluma
iletilmesi hususları suç olarak düzenlenmiştir. Bu haklar veri tabanı yapımcısına sağlanmıştır. Maddenin
son bendinde, bu maddede tanınmış hakları ihlal edenler hakkında bu kanunun 72.maddesinin 3 numaralı
bendi hükümleri uygulanır, şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Somut olayın aynen bu hükme uyduğu
kuşkusuzdur.
Diğer taraftan gerekçenin üst bölümlerinde belirtildiği gibi müşteki şirketin hakları devraldığına
ilişkin 28.02.2001 tarihli yayın hakkı protokolü dikkate alındığında, bu sözleşmeyle sadece, " kitapların
münhasıra otomasyon programlarını (bilgisayar ortamında) yayımlama hakkını müşteki şirkete
devredildiği kuşkusuzdur. Dolayısıyla yayının kitap şeklinde piyasaya sunulmasına ilişkin yayın hakları
müşteki şirkete devredilmemiştir. Bu hüküm bilirkişi raporları ile birlikte değerlendirildiğinde 5846
sayılı yasanın 71.maddesinde belirtilen eylemin oluşmadığı, daha özel nitelikte düzenleme olan yasanın
ek 8.maddesinde belirtilen eylemin oluşacağı değerlendirilmiştir.
Kuşkusuz ceza mahkemesi iddianamede belirtilen somut olay ile bağlıdır. Düzenlenen iddianame
dikkate alındığında kararın giriş bölümünde de belirtildiği gibi, "... Şüpheli Meşe Yazılım Ltd. Şti.'nin
müşteki şirkete ait bilgisayar programlarının içeriğini kopyalayarak, kendi içtihat programları altında

1K

Bu belge 5070 Sayılı Kanun geregince E-lmza ile imzalanmıştır.

3/8

I\C. I b l ANİJUI-. 3.K1KKI VLMINAI HAKLAK L L M İYİAH KI'JVI LM IJOSya-Karar 1\{): 2UUÎS/4U / ÜSaS - ZU I J>/1Z

piyasaya sürdüğü anlaşılmıştır şeklinde, iddianamede tamda ek madde de belirtilen eylemin
anlatıldığıgörülmektedir. Ayrıca uygulanması istenen yasa maddeleri arasında 72. Madde de
bulunmaktadır. Dolayısıyla iddianamede veri tabanlarına ilişkin açık ve net bir anlatım bulunmaktadır.
UYGULANACAK YASA MADDELERI VE LEHE YASA DEĞERLENDIRILMESI:
Kararın üst bölümlerinde belirtildiği gibi şikayet dilekçesi 08.02.2008 tarihinde verilmiştir. Tespite
ilişkin FSH Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava ise 05.12.2007 tarihlidir. Dolayısıyla suç tarihinin
öğrenme tarihi olan 05.12.2007 tarihi olduğunun kabulü gerekmektedir.
Bilindiği üzere 5846 sayılı yasa 5101 sayılı yasa ile kısmen değiştirilmiştir. 5lOlsayıîı yasa
03.03.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın ek 8. Maddesinde 5101 sayılı yasayla değiştirilmiştir.
Ek 8.maddesinin yollama yaptığı 72.madde 3 bent halinde düzenlenmiştir. 3.bentte hak sahibinin izni
olmadan, eseri işeyen, çoğaltan, yayan, ticaret konusu yapan veya dijital iletimde dahil olmak üzere her
nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan... Kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar
hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liradan ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate
alınarak her ikisine birden hiıkmolunacağı belirtilmiştir.
Daha sonra 5728 sayılı yasa ile 5846 sayılı yasada yeniden değişiklikler yapılmış, bir kısım
maddeler iptal edilmiş, yasanın 71-72-73 maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu cümleden olarak
72.madde tek bir fıkra olarak düzenlenmiş ve bu eylemi işleyenler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis
cezası öngörülmüştür. Değişikliğe ilişkin 5728 sayılı yasa 08.02.2008 tarihinde resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu durumda sanıkla ilgili lehe yasa değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Suç tarihi
itibariyle yürürlükte olan ek madde 8'in yollamasıyla 72/3.bendinde öngörülen cezalardan hapis
cezasının öngörülmesi gerekeceği, asgari hadden ceza tertip edildiğinde 2 sene hapis cezası olacağı,
TCK. 62.maddeye göre 1/6 indirim yapıldığında sonuç cezanın bir sene sekiz ay olacağı görülmektedir.
Ancak, yine ek madde 8'in yollaması ile 5728 sayılı yasayla değişik 5846 sayılı yasanın 72. Maddesi
uygulandığında cezanın altı ay hapis olacağı TCK. 62.madde uygulandığında sonuç cezanın 5 ay hapis
cezası olacağı, dolayısıyla bu düzenlemenin sanık lehine olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan 5846 sayılı yasanın 5101 sayılı yasa ile değişik ek 8.maddesinde, "veri tabanı
yapımcısına sağlanan koruma aleniyet tarihinden itibaren onbeş yıldır" şeklinde düzenleme
bulunmaktadır. Bu hususla ilgili müştekinin dayanak yaptığı veri tabanı şeklinde ki programların hangi
tarihte oluşturulduğunun tespiti gerekmektedir. Müşteki veri tabanının yada sanığa ait veri tabanının
hangi tarihte oluşturulduğuna ilişkin bilirkişi raporu alınmış, Ömer Özgür Bozkurt 15.08.2012 tarihli
raporda bu durumun Cd 1er incelenmek sureti ile tespitinin mümkün olmadığı, bu nedenle ilk piyasaya
sunmaya ilişkin faUıra yada benzeri belgeler üzerinden bu kararın verilmesinini daha uygun olacağının
belirtildiği görülmüştür .Bu husus ile ilgili müşteki şirket vekilince 07.09.2012 tarihli dilekeçesine
eklediği ek-1 sayılı "Kazancı Hukuk Otomasyon - 98, Mevzuat-Içtihat Paketleri Bilgi Bankası" şeklinde
ki broşürde bu şekilde ki programlardan içtihat paketlerinden ayrıntılı olarak bahsedildiği bu ürünlere
satışa dönük olarak yer verildiği, ek-2 deki fiyat listesi 2002/1 şeklinde ki broşürde de yine aynı şekilde
programlara satış amacına dönük olarak yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla müşteki veri tabanına
ilişkin programların 1998 yılında piyasaya sunulmak suretiyle aleniyet kazandığının kabulü
gerekmektedir. Bu programların bu tarihten önce aleniyet kazandığına ilişkin dosyada herhangi bir delil
bulunmamaktadır. Sonuç olarak programın aleniyet kazandığı 1998 tarihinden itibaren suç tarihine kadar
olan bölümde 15 yıllık koruma süresinin devam ettiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak ; yukarıda anlatılan gerekçeler, belirtilen deliller, istanbul 3.FSH Hukuk
Mahkemesi'nin 2007/78 değişik iş sayılı dosya kapsamı ve tüm dosya içeriği dikkate alındığında,
bilgisayar ortamında ki yayın hakları müşteki şirkete ait olan bir kısım Yüksek Yargıtay ilgili
Dairelerinin yada Genel Kumlunun karar özetlerinin yer aldığı veri tabanınından sanığın sahibi olduğu
Meşe Yazılım Şirketince oluşturulan veri tabanına izin alınmadan, kaynak gösterilmeden aktarma
yapıldığı, sanığa atılı bu suçun bütün unsurlarıyla oluştuğu, sanığın cezalandırılması konusunda yeterli
ve inandırıcı delilin mevcut olduğu değerlendirilmiştir.
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Diğer taraftan 5728 Sayılı Yasanın 562.maddesi ile CMK.nun 231/5 ve 14. fıkraları değiştirilmiş
olup, iki seneye kadar hapis ve adli para cezasına ilişkin hükümlerin bu kapsamda olacağı ve şikayete
tabi olmayan suçlar yönünden de belli şartlar altında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilebileceği benimsenmiştir. Bu şartlar CMK.nun 231/6.maddesinde :
a- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,
b- Mahkemece, sanıkların kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde
bulundurularak yeniden suç işlemeyecekleri hususunda kanaate varılması,
c- Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale
getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
d- 25.07.2010 Tarihinde yürürlüğe giren 6008 Sayılı Yasanın 7.Maddesi ile değişik CMK.nun 231/6
Maddesi gereğince sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini
istemesi, şeklinde belirlenmiştir.
Sanığın sabıkasız olduğu, adli sicil kaydından anlaşılmaktadır. Sanık hakkında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Ayrıca sanığın kişilik özellikleri ve
duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece
kanaate varılmıştır. Asgari şartlardan biri olan CMK.nun 231/6-c maddesindeki mağdur zararı veya
kamu zararı hususunun değerlendirilmesinde ise; bu zararın özellikle manevi zararları kapsamadığı,
maddi zararın ise basit bir yöntemle tespit edilebilen zarar niteliğinde olduğu, bunun dışında kalan
zararlar konusunda mağdur tarafın Hukuk Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı bulunduğu, olay
nedeniyle bir kamu zararının doğmadığı, mağdurun basit yöntemle zararının tespitinin mümkün
bulunmadığı ,Hukuk Mahkemelerinde zararlarıyla ilgili dava açabileceği dolasıyla zararın giderilmesi
şartının sanık yönünden gerçekleşmiş olduğunun kabulünün gerektiği belirlenmiştir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçelere nazaran sanığa atılı suçun bütün unsurlarıyla oluştuğu,
CMK.nun değişik 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının tamamen
oluştuğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
HÜKÜM/ Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere:
Sanığın atılı suçtan eylemine uyan 5846 sayılı yasanın 5101 sayılı yasa ile değişik ek 8/l-a,2,son
madde yollamasıyla 5728 Sayılı Yasayla değişik 5846 Sayılı Yasanın 72. Maddesi gereğince suçun
işleniş biçimi, suçun işlendiği yer , suç konusunun önem ve değeri , meydana gelen zararın ağırlığı ,
sanığın kastının ağırlığı ve güdülen amaç dikkate alınarak talcdiren ALTI AY HAPİS CEZASIYLA
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın izlenen olumlu kişiliği, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak
verilen cezanın TCK.nun 62. maddesi gereğince
talcdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın BEŞ AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, kişilik özellikleriyle duruşma
zabıtlarına yansıyan tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği
hususunda mahkemece
kanaate varılması nedeniyle
5728 sayılı yasayla değişik
CMK.nun
231/5.maddesi geregince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın
5560 sayılı yasayla değişik CMK.nun 231/8.maddesine göre beş yıl süreyle denetim süresine tabi
tutulmasına, sanığın bu süre içinde herhangi bir yükümlülük altına alınmasına talcdiren gerek olmadığına,
Sanığın beş yıllık denetim suresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri
bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine,
Sanığın beş yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, mahkemece hükmün
açıklanacağına, bu konuda sanığın ihtarına, (ihtarat yapıldı),
Avukatlık asgari ücret tarifeleri gereğince 1.980.00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan
şirkete verilmesine,
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Aşağıda dökümü yazılı ( 2,185,00 )TL yargılama giderinin CMK.nun 325/2. maddesine göre
sanıktan tahsiline,
Sanığın, sanık müdafılerinin ve katılan vekilinin yüzlerine karşı , bugünden itibaren bir hafta
içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt
katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Uıtanağın Hakime onaylattırılması
suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı nezdinde itiraz yasa yoluna
başvurulabileceğine ilişkin olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/01/2013

Kâtip 156895

MAHKEME MASRAFI:
Bilirkişi Gideri
Tebligat Ücreti
Yazışma Ücreti
TOPLAM

Hâkim 29555

2,100,00
81,00
4,80
2,185,80

TL
TL
TL
TL
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Dosya No: 2008/407 Esas
Karar No: 2013/12
Kesinle;,me Tarihi

Karar Tiirii
Hi.ikmi.in
Ay1klanmas111111
Geri B1ralolmas1
ve Denetimli
Serbestlik

Yaz1 Ii5leri Mi.idi.irii
89076
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KESINLESME SERHI

: 06/02/2013

Ad Soyad
M.T. U.

21/02/2013

Su<; Tiirii
Sozle�meye
aykm ni.isha
yogaltip apk
alanda satmak

Kesinle�me
Tiirii
[emyiz
Edilmeden

Ceza Miktan

5 YIL

HUKMUN

Tecilli
Hayir

A�IKL. GERI
BIRAK. NED.
ONT.SER.
CMK231/8)

Hakim 29555
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