
BSB SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

TEKNİK BİLİM KURULU
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ
MADDE -1 Bu Yönergenin amacı, BSB üyelerinin eserleriyle ilgili çıkabilecek sorunları çözmek,
eserler üzerindeki hak sahipliği vb. ihtilafları incelemek ve       karara bağlamaktır.

DAYANAK

MADDE-2 Bu Yönerge 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Telif Hakları Alanında Meslek
Birlikleri Yönetmeliği ile BSB Tüzüğü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE-3 Bu Yönergede söz edilen terimler;

BSB : BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
KANUN : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

YETKİ BELGESİ
YÖNETMELİĞİ : 07/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

31297 sayılı “Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında
Yönetmelik”

MESLEK BİRLİĞİ
YÖNETMELİĞİ :07/04/2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri
Yönetmeliği”

BSB
Tüzüğü : BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği.

BAKANLIK :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

ÜYE : BSB üyesi olan gerçek ve tüzel kişileri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM



TEKNİK BİLİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE-4 Teknik Bilim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen
üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik Bilim Kurulu seçimi izleyen
üç gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE-5 Teknik Bilim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.
Belirlenen toplantı gününde üyelerden biri toplantıya katılamayacak olan üye, mazeretini
kurula yazılı bildirmek zorundadır.

KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

MADDE- 6 Teknik Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi veya doğrudan Genel
Sekreterlikçe davet edilmeleri üzerine toplanır. Kurulun görevleri dahilindeki konular dosya
halinde    Kurula sunulur. Kurul, dosya üzerinden yapacağı inceleme üzerine karar verir.

a) Kurul, incelenen konuya ilişkin evrak ve belgeleri yeterli görmezse, taraflardan ek evrak
ve belge istenmesine karar verebilir. Kurul, tarafların nihai karar verilmesi için ihtilafa
konu eserin sahipleri tarafından yeterli evrak ve belge sunulmaması durumlarda Kurul,
konunun Yargıya intikal ettirilmesi yönünde tavsiye kararı vermekle yetinir ve BSB veri
tabanında eserin kayıtlı hali yargı kararına kadar aynı şekilde korunur.

b) Yargıya taşınan hak sahipliği ihtilaflarında ise ilgili eserin kaydı veri tabanında aynı şekilde
korunur ancak esere ilişkin tüm telif ödemelerine kesinleşmiş yargı kararına kadar bloke
konulur.

c) Kurulun her türlü kararı taraflara yazılı olarak bildirilir. Kurulun nihai kararlarına karşı
taraflara tebliğden itibaren bir ay içinde itiraz edilmez ya da Yargı yoluna başvurulduğu
BSB’ye bildirilmezse, karar kesinleşir.

d) BSB’ye veri tabanındaki kayıtlar, tavsiye kararı dışındaki kesinleşen nihai kararlar
uyarınca düzeltilir.

KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 7- Teknik Bilim Kurulunun görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) ÜYELERE ait ve BSB korumasında olan eserler üzerindeki hak sahipliği iddialarını,
eser içi paylaşım oranlarında çıkabilecek sorunları incelemek ve  karara bağlamak,

b) Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi istenen konularda gerekli incelemeleri
yaparak rapor   düzenlemek ve düzenlenen raporu Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu’na sunmak,

c) BSB TÜZÜĞÜ’nde belirlenen diğer görevleri yapmak,

d) Kurul yargıya intikal etmiş şikâyet veya ihtilafları ele almaz, ele almış ise yargıya intikal
ettiğini öğrendiği an inceleme yapmayı durdurur, karar oluşturmuş ise uygulamasını



durdurduğunu ve mahkeme kararının sonucuna uygun olarak işlem yapılacağını ilgililere
bildirir.

Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir

ÖZLÜK HAKLARI

MADDE-8 Teknik Bilim Kurulu üyelerine, BSB tüzüğünde yer alan hükümler
doğrultusunda   ödeme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE-9 Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri
Yönetmeliği ile BSB Tüzüğü kapsamında işlem yapılır.

YÜRÜRLÜK
MADDE-10 Bu Yönerge, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Genel
Kurul tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ

MADDE-8 Yönetim Kurulu, KANUN’da, YÖNETMELİK’te, BSB TÜZÜĞÜ’nde vb. ilgili mevzuatta
yapılacak olan değişiklikler ile BAKANLIK tarafından doğrudan bu Yönergede talep edilebilecek
değişiklikleri gerçekleştirmeye yetkilidir.




