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Panelin Tanımı

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı?
Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Kulübü işbirliğiyle, 
20 Aralık Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
düzenlenen “Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık 
mı?” başlıklı panelde, internetle birlikte gelişen paylaşım kültürünün 
medyayı nasıl etkilediği tartışıldı. 

Moderatörlüğünü Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergürel’in 
yaptığı panelin konuşmacıları; Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya 
Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, Turkuvaz Medya Grubu 
Hukuk İşleri Grup Başkanı Fatih Savaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Genel Müdür Yardımcısı Özgür Semiz ve panele telefonla katılan 
Avukat ve Bilişim Hukuku Uzmanı M. Gökhan Ahi oldu. Panel internet 
üzerinden canlı olarak yayınlandı.
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Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif;  hak mı haksızlık mı? 



20 ARALIK 2012

Deniz Ergürel
Medya Derneği Genel Sekreteri
Teknoloji Yazarı

Türkiye’de medya genellikle siyaset üze-
rinden konuşulur. Biz burada çok az ya-
pılan bir şey yapıp, medyayı “bir ürün” 
olarak konuşacağız. 

Son yıllarda çıkan teknolojiler, yaygın-
laşan internet kullanımı, mobil araçlar 
medyayı inanılmaz bir değişime sürük-
lemiş bulunmakta. Anladığımız o klasik 
medya kavramı radikal bir şekilde de-
ğişmiş durumda. En temel değişim ise, 
bizim bir zamanlar “dinleyici” yahut “oku-
yucu” dediğimiz kitlenin sahip oldukları 
araçlarla artık bir yayıncıya dönüşmesi. 
Birine eskiden “gazeteci” demek çok 
kolaydı çünkü çok daha kesin tanımlar 
vardı. Bir gazetede çalışıp basın kartına 
sahip olmak birine “gazeteci” dememiz 
için yeten şeylerdi. Şimdi ise hepimiz sa-
hip olduğumuz teknolojik araçlar ile po-
tansiyel birer gazeteciyiz.

Aynı şekilde yayıncılık biçimleri de değiş-
ti. Bugün YouTube kanalı üzerinden ken-

di yayınını yapan, kendi içeriğini üreten 
binlerce, milyonlarca insan var. Hepimiz 
potansiyel bir yayıncıyız. Medyadaki en 
büyük değişim ve dönüşüm derken belki 
de anlamamız gereken ilk şey de bu.

On yıl önce bir yayın yapmak oldukça 
maliyetli iken, bugün burada yalnızca bir 
kamera ile web üzerinden canlı yayın ya-
pıyoruz. Tabii ki herkesin yayıncı olduğu 
bir ortamda karşımıza çok önemli bir so-
run da çıkmakta: medyanın bu değişim-
leri göz önüne alarak kullanabileceği yeni 
iş modellerine ve içeriği üretebileceği ge-
lir kaynaklarına gereksinimi. 

İçeriğin teknik olarak 1 ve 0’a dönüştüğü 
bir ortamda acaba medya telif haklarını 
nasıl değerlendirmeliyiz? Telif hakları ve 
ifade özgürlüğünü nasıl birlikte koruma-
lıyız ve ikisi arasındaki dengeyi nasıl kur-
malıyız? Panelin temel konusu aslında 
bu! Bu sebeple, “Hak mı Haksızlık mı?” 
gibi bir başlığı uygun gördük. Çünkü in-

“Hepimiz potansiyel bir yayıncıyız”
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‘‘Birine eskiden “gazeteci”
demek çok kolaydı çünkü çok 
daha kesin tanımlar vardı. Bir 
gazetede çalııp basın kartı-
na sahip olmak birine “gazete-
ci” dememiz için yeten eylerdi. 
imdi ise hepimiz sahip oldu¤u-
muz teknolojik araçlar ile
potansiyel birer gazeteciyiz.’’

ternette faaliyet gösteren birçok online 
site var ve bunların içeriğine baktığınızda, 
hali hazırda gazetelerden alınmış içerik-
lerle karşılaşıyorsunuz. Buna ek olarak, 
gazeteler de zaman zaman başkaların-
dan aldığı içeriği izinsiz kullanabiliyorlar. 
Yani internetteki genel bir paylaşım kül-
türünün farklı bir algılanışı söz konusu… 
Bu da telif hakları sorununa derinlemesi-
ne bir bakışı zorunlu kılıyor.



20 ARALIK 2012

İsmail Hakkı Polat
Kadir Has Üniversitesi
Yeni Medya Bölümü
Öğretim Görevlisi

“Bir yasa tasarlanırken, ‘Toplumsal fay-
dası var mı?’ diye de düşünmek gerek.”
Telif denen kavram 10 Nisan 1709 yılında 
çıkmış. İlk düzenlemesi de Kraliçe Anne 
tarafından Londra Yazar ve Yayıncılar 
Birliği’ni korumak için yapılmış. Bu dü-
zenleme ile bir eser yirmi bir yıl koruma 
altına alınıyormuş. Eğer eser sahibi yir-
mi bir sene sonrasında hala hayattaysa, 
on dört sene daha veriliyormuş o esere. 
Otuz beş sene ardından da o eser toplu-
mun malı haline geliyormuş. 

Amerika’da 1998 yılında “Digital Milleni-
um Act” diye bir düzenleme yapıldı. Bu 
düzeleme ile eser hakları yetmiş yıldan 
doksan beş yıla çıkarıldı. Halk arasında 
bu kanunun adı “Mickey Mouse Kanu-
nu” diye bilinir. Niye biliyor musunuz? 
Şayet bu kanun çıkmasıydı Paramount 
Pictures, Warner Bros gibi Amerikan 
film endüstrisinin güçlü isimlerinin halk 
masallarından derleyip sunduğu eserler, 
filmler kamuya ait olacaktı. Dolayısıyla, 

film endüstrisinin çok büyük uğraşları 
sayesinde eser hakları doksan beş yıla 
çıktı. Şimdi ise bu hakkı yüz on beş yıla 
çıkarmak için yeni bir faaliyet başladı. Kı-
sacası sürekli hak uzatılması durumu var. 
Bir de eser sahibi öldükten sonra bir bu 
kadar daha koruma var. 

Türkiye’den örnek verecek olursak… 
Çok tartışılan Kemal Sunal vakasını ele 
alalım mesela… Kemal Sunal son yargı-
tay kararları doğrultusunda, şayet bugün 
yaşasaydı, filmlerinden yetmiş yıl telif ala-
bilecekti. Ölümünün ardından gelen yet-
miş sene süresince ise çocukları, torun-
ları telif alabilecek. 

Ticari olarak sanatçılara önemli bir hak 
sağlıyor bu durum, evet ama kültür, sa-
nattan bahsedersek… Karacaoğlan kül-
türünden gelen bir ülkede bir eserin an-
cak yüz kırk sene sonra toplumun malı 
haline gelmesini toplumsal açıdan ne 
denli faydalı görebiliriz? İşte bence tam 

“Bir yasa tasarlanırken, ‘Toplumsal faydası 
var mı?’ diye de düşünmek gerek.”
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‘‘Bugün Türkiye’de 40 milyon 
internet kullanıcısı, 65 milyon 
cep telefonu kullanıcısı var. 
Dünyada ise 2.5 milyar
internet kullanıcısı, 6 milyar 
cep telefonu hattı var.’’ 

da burada belirsizlik var.
21 yüzyıldayız. İnternet, yeni medya, 
mobil ağlar gibi birçok yenilik geldi. Fakat 
tedarikin yayılma biçimi hala aynı düzen 
üzerinden verilmeye çalışılıyor. Gazete-
ler bize, “Kağıt üzerinden bilginizi alın.”, 
radyo ve televizyonlar, “Anten üzerinden 
bizi alıp dinleyin.” diyorlar. Film endüstrisi 
ise, “Gelin bizi sinemada izleyin çünkü 
içeriğin sahibi biziz.” diyor. İnternet üze-
rinden içeriğin yayılması, tedarik edilme-
si konusunda ise büyük gönülsüzlük var. 
Evet, bu rasyonel olarak kabul edilebi-
lecek bir durum ama unutmamak gerek 
ki bugün Türkiye’de 40 milyon internet 
kullanıcısı, 65 milyon cep telefonu kulla-
nıcısı var. Dünyada ise 2.5 milyar inter-
net kullanıcısı, 6 milyar cep telefonu hattı 
var. Dolayısıyla siz tüm düzeni, odağınızı 
kendi ortamınız üzerinden biçimlendirir, 
dağıtımını da yine bu ortamlarla yap-
makta ısrar ederseniz, işte tam da bu 
noktada sıkıntı çıkar.
 “Dijital yerli” dediğimiz kuşak, içeriği 
edinme ve yayma olayıyla alakalı sürekli 
yeni teknolojiler geliştiriyor. İçeriği tüket-
me, yayma biçimimiz çok gelişti ama biz 
hala eski yayma biçimlerini ticari olarak 
korumaya çalışıyoruz ve bu da olayın 

toplumsal boyutunu ihmal etmemize se-
bep oluyor.
Korsan filmciliğe gelirsek… Semtimde 
bu işi yapan arkadaşlarla konuştuğum-
da bana şunu söylüyorlar ki daha film 
piyasaya çıkmadan, Amerika’da yayın-
lanmadan talep ortaya çıkıyor. Şimdi or-
tada böyle bir talep varken bu talebi bir 
şekilde film endüstrisinin karşılaması la-
zım. Bu talebi yerine getiremediği vakit, 
tüketiciler de bu eserleri alabilecekleri 
farklı yolları, alternatif yolları arayışa geçi-
yor. Yani hem siz bunu ticari düzeninizde 
insanların hemen tüketeceği, hemen in-
direbileceği bir hale getirmemişsiniz hem 
de bu düzenin eski işleyiş üzerinden hak 
sahipliğini korumaya çalışıyorsunuz. Ola-
yın toplumsal boyutunu, toplumun, tü-
keticinin bu eserleri edinme hakkını biraz 
daha geri planda bırakıyorsunuz. Oysaki 
internet çağında Amerika’daki bir insan 
ile Türkiye’deki insanın hiçbir farkı olma-
ması lazım. Amerika’daki adam bir eseri 
ne zaman alıyorsa, buradaki da o gün 
alabilsin ki alternatif edinme yöntemleri-
ne yönelmesin.
Hem yeni telif yasasıyla ilgili hem de Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 36. mad-
desi hakkında konuşmak istiyorum. Me-



sela, “Suriye ile savaş çıktı!” gibi bir ha-
ber çıktığı zaman biz bunu yaymayacak 
mıyız? Yani, bu haberi ilk alan mı telif sa-
hibidir? Ya da bunun topluma yayılması 
telif haklarından önce mi yoksa sonra mı 
gelir? Bu gibi olaylar birçok soruyu da 
beraberinde getiriyor. 

Yasada benim bildiğim kadarıyla, alıntıyı 
doğru yaptığınızda haberi istediğiniz gibi 
kullanabilirsiniz gibi bir esneklik var; tabii 
özel haber daha ayrı inceleniyor. 

Gazeteler, “Korsan gazeteciliğe son!” 
diyorlar fakat aynı gazetelere ait internet 
sitelerine baktığımızda internetten, twit-
ter ve başka bloglardan çok ciddi şekil-
de yararlanıp bununla ilgili herhangi bir 
şekilde de –ana yayın medya oldukları 
için belki de- kendilerini çok da telif hak-
ları konusunda rahatsız hissetmediklerini 
görüyoruz. Yani, onlar haberi bir anaya-
sal hak olarak görüp hareket ediyorlar-
sa, ne onların ne de diğerlerinin telif iste-
memesi benim açımdan gayet mantıklı 
ve makuldür.

Telif yasa taslağına geçersek… Biz birta-

kım taslaklar duyuyoruz ama bir türlü şu 
şeyi ele geçiremedik. Yani bakın “ele ge-
çirmek” bile ne kadar çelişkili bir terim… 
Şöyle bir şey yapsak olmaz mı? Madem 
internet katılımcılığı arttırıyor, acaba bu 
tartışmaları Kültür Bakanlığı Telif Hakları 
Dairesi internet sitesi üzerinden yapsak 
da, oraya gelen görüşler toplansa ve or-
taya bir potada eritilmiş bir şeyler çıksa 
daha iyi olmaz mı? Hak sahipleri bu ko-
nuda önemli aktörler, evet ama etkileşim 
de burada doğuyor zaten. Madem bu-
rada bir alışveriş var; hem bu işi yaratan, 
üreten ve satan, daha doğrusu hak sa-
hibinin görüşlerini dinlemek lazım, hem 
de o hakkı tüketen insanların görüşlerini 
dinlemek lazım. 

Benim de gazetelerden okuduğum ka-
darıyla, Telif Hakları Genel Müdürü Sayın 
Abdurrahman Çelik Bey gazetelerdeki 
demeçlerinde Fransa’daki HADOPİ ya-
sasını örnek alarak taslağı yaptıklarını 
söylüyorlar fakat Fransa’da şu an yeni 
gelen hükümet HADOPİ yasasını askı-
ya alacağını söyledi. Bu yasa şöyle bir 
şeydi; internetten bedava, izinsiz bir şey 
indirdiğiniz ilk seferde uyarı geliyor, ikinci 

‘‘Gazeteler, “Korsan gazeteci-
li¤e son!” diyorlar fakat aynı 
gazetelere ait internet sitele-
rine baktı¤ımızda internetten, 
twitter ve baka bloglardan 
çok ciddi ekilde yararlanıp 
kendilerini çok da telif hakları 
konusunda rahatsız hissetme-
diklerini görüyoruz.’’



defa indirdiğinizde, “Bir daha indirirseniz 
internet erişiminiz kesilecektir,” diyor ve 
üçüncü seferinde de internet erişiminizi 
kesiyorlardı. Bu yasanın korsanları %1.5 
indirdiğine dair bir söylenti var. Bunu 
herhalde günümüz dijital yerlilerinin kul-
landığı VPN gibi metotları hariç tutarak 
söylüyorlardı gibi geliyor bana. Çünkü 
Fransa’daki başka kaynaklara göre, kor-
sanlık oranı %40’dan %50’ye çıkmış du-
rumda.  Torrentfreak.com internet sitesi-
ne bakarsanız bunu açıkça görebilirsiniz.
Bir yasa tasarlanırken, “Toplumsal fay-
dası var mı?” diye de düşünmek gerek. 
Dolayısıyla, internet erişim hakkı gibi 
sadece telifle ilgisi olmayan, insanın ha-
ber alma ve kişilik haklarını da içeren bir 
hakkın ölçüsüz bir yaptırımla zedelenip 
zedelenmeyeceği de başka bir tartışma 
konusu.

Bu yasa hazırlanırken şu iki, üç temel 
sorunun da göz önünde bulundurul-
ması gerektiğini düşünüyorum.  Mese-
la, bu yasa kapsamında sanal kimlik ile 
gerçek kimlik nasıl ayrıştırılacak? Çünkü 
ben bir IP adresinden bir yere ulaşıyo-
rum diye bunu benim yaptığımı kimse 

söyleyemez. Hesabım hacklenmiş olabi-
lir, kamuya açık bir yerden bunu yapıyor 
olabilirim… Burada bu iş nasıl ayrıştırı-
lacak? Bu noktanın yaptırım yönünden 
göze alınması lazım çünkü IP adresi kim-
liği belirlemede tek başına yeterli değil. 
Ayrıca, yasa haberlerinde sözü edilen 
robot bir yazılım var. Bu robot yazılım 
bunu nasıl ayrıştıracak? Bunu ayrıştırır-
ken kişisel, anayasal haklar ihlal edilecek 
mi, edilmeyecek mi? Bu konunun da bir 
şekilde tartışılması gerektiğine inanıyo-
rum. 

Bir de paylaşıma nasıl izin verilmeyecek; 
bunu merak ediyorum. Mesela ben kişi-
sel e-posta adresimden bir arkadaşımla 
bir şarkı paylaştığımda, bu yazılım kişi-
sel e-postamı mı izleyecek? Buraya ka-
dar gidecek mi iş? O zaman, mahrem 
alanımdan mahkeme kararı olmaksızın 
alınan o bilgi nasıl delil olarak kullanıla-
bilecek? 

Bunların hepsi yanıtlanması gereken 
sorular kapsamında fakat en temelde 
kabul etmemiz gereken şey şu; bilgi, 
gazete, sinema, kültür, sanat endüstrisi 

‘‘‹nternet eriim hakkı gibi
sadece  telifle ilgisi olmayan, 
insanın haber alma ve kiilik 
haklarını da içeren bir hakkın 
ölçüsüz bir yaptırımla zedele-
nip zedelenmeyece¤i de baka 
bir tartıma konusu.’’



artık interneti vaka olarak kabul etmeli ve 
şunu bilmeli ki eski düzen artık mutlaka 
internete taşınmalı. Gazete tirajlarının gi-
derek daha da düşmesi zaten bunu ge-
rektiriyor. Dolayısıyla, internet üzerinden 
rasyonel bir model bulunmadan eski 
model üzerinden para kazanmanın devri 
de giderek eskilerde kalmaya başlıyor. 

Veriler gösteriyor ki, batılı ülkelerde 
2020’den itibaren kağıt kullanımı, gaze-
tenin kağıt mecradan kullanımı oldukça 
azalacak, belki de yok olacak. Türkiye 
için öngörülen tarih 2047 fakat her şeyin 
bir sonu var. Dolayısıyla, artık internetten 
nasıl para kazanılacağı konusu gazete-
lerin en öncelikli konusu olmalı. The Gu-
ardian bununla ilgili olarak “Digital First” 
diye bir şey başlattı. Gazetelerin de bu 
örnek temelinden giderek para kazanma 
yöntemlerini ciddi bir şekilde araştırması 
gerekiyor.

İnternete yapılan yaptırım, DNS tespitine 
geri dönersek… Olayların farklı boyutu-
na da bakmamız gerekiyor. DNS dediği-
miz şey, telif kaçaklarını önlesin diye ya-
pılmış bir şey değildir. Teknolojik olarak 

DNS dediğimiz şey, trafik kesilmelerinde 
alternatif olarak kullanıcıların sapabilece-
ği bir araçtır.   Biz bir şeye amaç olarak 
odaklanırken, diğer noktalarda tahribata 
neden olmamalıyız. Yani Lig TV’nin maç-
ları yayınlanıyor diye blogspot’u kapattı-
ğımız vakit, neredeyse internetin yarısını 
kapatmış olacağımız gerçeğini kavrama-
lıyız. Telif hakkı haktır, evet ama telif hakkı 
uğruna biz yaptırımımızı nasıl yapıyoruz? 
Bizim asıl tartışmamız gereken konu bu. 
Telifin de aslında bir iş modeli olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Bir şeyin ticari 
yanıyla toplumsal yanı arasında bir den-
ge kurmadığımız sürece toplumsal yan 
bir tepki olarak ortaya çıkacaktır. Benim 
modellerin hiçbirine bir itirazım yok tabii 
ama DNS’i de engellesek, şunu, bunu 
da engellesek, bunları sadece yasa 
üzerinden engelleyemeyiz. Dolayısıyla, 
bu yaptırımların toplumsal olgularını da 
düşünüp korsan dediğimiz şeyin telifle 
birleşerek bir iş modeli oluşturup oluş-
turmayacağı üzerine de konuşmamız 
lazım. 

Çok meşhur online dizi, film siteleri var 
mesela… “Acaba onlar bu işten nasıl 

para kazanıyorlar ve onlarla telif olayını 
nasıl birleştirebiliriz?” sorularına yönel-
mek lazım. Mesela iTunes böyle yaptığı 
için, insanların ihtiyaçlarını anında çözüp 
fiyatı indirdiği için bu kadar iyi para ka-
zanmaya başladı. Niye bunu yaygınlaş-
tırmaya çalışmıyoruz? Gazeteler bir şey 
yapmaya çalışıyor ama acaba iş model-
lerini dijital yerlilerin düşündüğü gibi dü-
şünüp mü yapıyorlar? Bu konuları irdele-
mek gerekiyor.

İçerik sahiplerinin ki burada yalnızca ga-
zetelerden söz etmiyorum, hangi mec-
radan hangi modelle para kazanacak-
larını oldukça iyi tespit etmesi gerekiyor. 
Geleneksel medya organlarında genel 
olarak olayı kendi referansları üzerinden, 
“Benim durduğum nokta olayın merkezi-
dir.” diye düşünme problemi var. Bence 
biraz da bunu değiştirmek lazım.
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Fatih Sava
Turkuvaz Medya Grubu
Hukuk İşleri Grup Başkanı

Telif haklarıyla alakalı haksız kullanım 
sorunu internet çıktığından beri görül-
mekte. Son zamanlarda bu haksız kul-
lanımın iyice artması sonucunda; gaze-
telerin çalışanları, yazarları, genel yayın 
yönetmenleri ciddi tepkiler göstermeye 
başladı. Böylelikle, gazete genel yayın 
yönetmenleri ve hukukçular, Medya Der-
neği öncülüğünde bir araya geldi ve bu 
toplanışın sonucunda bir deklarasyon 
yayınlandı.  Deklarasyonda öz olarak 
söylenen şuydu; “Kendine ait internet 
mecrası bulunan gazeteler, gruplar ola-
rak, bize ait materyallerin bizden hiçbir 
izin alınmaksızın özellikle internette kulla-
nılmasından muzdaribiz.”

Bu deklarasyon yayınlanması ardından 
çeşitli tepkiler aldı ama ortamı regüle de 
etti. Anadolu’daki yerel basından birçok 
insan arayıp, “İzin nasıl alacağız? Ne 
yapmalıyız?” diye oldukça samimi bir şe-
kilde bizlere danıştı. 

Olaya şöyle bakmak gerek… Siz bir iş-
letme sahibisiniz. Editör, matbaa işçisi 
istihdam ediyor ve milyonlarca dolarlık 
yatırımlar yapıp bir ürün ortaya çıkarıyor-
sunuz. İnternet siteleri ise o ürün daha 
bayiye bile gitmeden, copy-paste ya-
parak gazetenizi her şeyiyle sitelerinde 
yayınlıyorlar. Üstüne üstlük, aynı internet 
siteleri sizin ürettiğiniz içerik sayesinde 
reklam da alıyor. Dolayısıyla, sizin üret-
tiğiniz eserler üzerinden elde edilmiş 
haksız bir kazanç ortaya çıkıyor. İşte bu 
deklarasyon da öz olarak buna karşıydı.

Telif hakları konusunda yapılan pole-
miklerin çoğu kanuni altyapı bilinmeden 
gerçekleşiyor. Öncelikle bu işin kanuni 
altyapısı nedir, onu birkaç cümle ile ifade 
etmek gerekmekte. Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu’nda gazetelerin materyalleri 
ile alakalı iki madde bulunmaktadır: 36. 
ve 37. maddeler.

36. maddede enteresan olan şey, “Ba-

“Hak ihlaliyle ilgili sorunun teşhisini yapmamız 
lazım ki tedaviyi yapabilelim”
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sın veya radyo tarafından umuma yayıl-
mış…” ibaresi. Dikkat edin, televizyon ya 
da başka mecradan hiç bahsedilmiyor. 
Yani bu maddeye bakınca ne görüyo-
ruz; yürürlüğe girdiği tarihin 1951 senesi 
olduğunu görüyoruz. Daha televizyonun 
bile olmadığı bir tarih… 

Biz de internet mecrasında faaliyet gös-
teren bir grubuz ama ben şu gerekçeyi 
kabul edemiyorum: “36. madde diyor ki 
alıntı serbestliği var.” Evet, alıntı serbest-
liği var çünkü bu yasa çıktığında bırakın 
diğer mecraları, daha televizyon bile or-
tada yoktu. Dolayısıyla, şimdi siz çıkıp, 
“Gazete içerikleri internet sitelerinde ser-
bestçe verilebilir çünkü 36. madde bu 
duruma bir şey demiyor.” derseniz ben 
size hak vermem çünkü kanunun arka-
sında bir tarih var; televizyonun bile ol-
madığı bir tarih…

Bu maddeyle alakalı bundan sonra ne 
yapılabilir? Benim gündemimde olan 
soru bu. Bu madde haksız olarak kulla-
nılıyorsa, demek ki ya değiştirilmeli ya da 
günün ihtiyaçları doğrultusunda değişik 
şekilde kaleme alınmalıdır.

Grup olarak internet mecrasını biz de 
çok önemsiyoruz. Dünyada genel olarak 
gazete satışlarının düşüşte, internetin ise 
yükselişte olduğu istatistiki, bilimsel bir 
gerçek. Fakat bu konu, ayrı bir konu... 
Yani düşüşte olan gazeteyi bir hasta gibi 
düşünürsek… Ortada bir hasta var ve 
ölecek diyelim ki… Bu hastaya üç sene 
de ömür biçiliyor… Sırf bu yüzden, “Bu 
hasta zaten ölecek, biz de bir bıçak sap-
layalım da öldürelim!” demek ne kadar 
doğrudur? Tamam, o hasta var ama 
unutmamak gerekir ki o hastanın da bir 
yaşam hakkı var. 

Şöyle bir algı var; “Gazeteler internete 
karşı!” Değil, yüzde yüz değil. Gazeteler 
de durumu biliyor. Fransa’ya, İtalya’ya, 
Amerika’ya, Almanya’ya, birçok ülkeye 
geziler yapılıyor. “Buralardaki gazeteler 
neler yapıyor? Yeni teknolojilere nasıl 
entegre olunmalı?” sorularının cevapları 
araştırılıyor. Yani gazeteler ve yazılı basın 
aslında son derece yenilikçi olarak ba-
kıyor bu konuya. İnternete son derece 
önem veriyor ve çok ciddi yatırımlar ya-
pılıyor. Mesela bizim gazetedeki mater-
yallerin tümünün iPad ve iPhone uygula-

‘‘internet eriim hakkı gibi
sadece telifle ilgisi olmayan, 
insanın haber alma ve kiilik 
haklarını da içeren bir hakkın 
ölçüsüz bir yaptırımla zedele-
nip  zedelenmeyece¤i de ba-
ka bir tartıma konusu.’’



maları bulunuyor ve tüm içerikler internet 
sitemizde sunuluyor.

Bu panelin ana tartışma konusunun 
“haksız kullanımlar” olduğunun altını 
çizmemiz gerekir. Arabanız olduğunu 
düşünün. Ben elimi kolumu sallayıp izin-
sizce arabanıza binsem, demez misiniz, 
“Ne oluyor kardeşim?” diye. Haklı olarak 
dersiniz. O araba sizin. Mülkiyet hakla-
rı var. Ben mülkiyet haklarınıza girdiğim 
anda, tecavüz ettiğim anda kendi hakla-
rımı aşmış olurum. Dolayısıyla, gazetele-
rin materyallerini izinsiz kullanan internet 
siteleri de aynı şekilde sizin sahiplik hak-
larınıza girmiş oluyor.

İnternetin ne kadar büyüdüğünü, yeni 
dünyanın materyali olduğunu hepimiz 
biliyoruz ve zaten bununla ilgili bir soru-
numuz da kesinlikle yok.  Bizim muzda-
rip olduğumuz konu ise internetle gelen 
hak ihlalleri.

İnternetle alakalı iş yapan insanların bu-
rada demesi gereken bence şu olmalı: 
“Evet, internet ortamında yanlış kulla-
nımlar, hak ihlalleri vardır. Sizin gazete-

lerinizin, köşe yazarlarınızın veya değerli 
haberlerinizin her sabah, bazı internet 
sitelerince birebir kullanılıyor olması kötü 
kullanımdır. Hukuka aykırı, haksız kulla-
nımdır. Bunu kabul ediyoruz fakat yazılı 
mecra olarak sizin de içinizde birtakım 
haksız kullanımlar var.” Bu denebilse 
bence en doğru yaklaşım bulunmuş ola-
caktır ve orta noktada buluşulabilecektir. 
Önemli olan burada hukuka aykırılığı ki-
min yaptığı değildir; hukuka aykırılığın 
tespiti ve bunun akıbetinin ne olacağıdır. 
Bunu internet de yapabilir, yazılı mecra 
da yapabilir, görsel mecra da yapabilir. 
İlk önce sorunun teşhisini yapmamız la-
zım ki tedaviyi yapabilelim.

Gazeteler sosyal medyadan besleniyor 
mu? Evet, besleniyor; biz de besleni-
yoruz. Bu da demek oluyor ki hak ihla-
lini yapan taraf biz isek, bizimle alakalı 
olarak da hukuk kuralları geçerli olmalı. 
Herkes için geçerli olmalı. Biz de ceza-
landırılmayalım, onlar da cezalandırılma-
sın… Böyle bir şey yok. Dünyada böyle 
işleyen bir hukuk kuralı yok. Gelişen bir 
mecra varsa, er ya da geç onu regüle 
edecek kurallar gelecektir.  Hukukun te-

‘‘‹zinsiz arabanıza binsem,
demez misiniz, “Ne oluyor kar-
deim?” diye. Haklı olarak der-
siniz. O araba sizin. Mülkiyet 
hakları var. Dolayısıyla, gazete-
lerin materyallerini izinsiz
kullanan internet siteleri de 
aynı ekilde sizin sahiplik
haklarınıza girmi oluyor.’’



tavan olmaması gibi, %5 günlük faizler 
gibi… Demek istediğim şu… İnternet 
gelişiyor ve büyüyor. İnternet haber site-
lerinde görev alan insanlar sonuçta ga-
zetecilik yapmıyor mu? Bu arkadaşların 
kaç tanesi Basın İş Kanunu’na tabii? 

Ne yazık ki bunu söylediğinizde şöyle 
bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz: “Peki sizin 
grupta Basın İş Kanunu’na tabii olması 
gerekenlerin sayısı ne? Tabii olanların sa-
yısı ne?” Sizin eksiğiniz varsa –var ya da 
yok-, direk o eksik gösteriliyor ve doğ-
ru noktalar es geçiliyor. Oysaki iki eksi 
de bir artık yapmıyor maalesef. Eksilerle 
başlasanız bile artılarla gitmeniz lazım ki 
olumlu sonuçlar çıkarabilesiniz. Biz hep 
eksi tarafları gördüğümüz için ilerleyemi-
yoruz. Küskünlükleri, eksi noktaları bıra-
kıp birbirimizin yararı için, artı noktalarda 
uzlaşmamız, birleşmemiz gerekiyor. 

meli, hukuk biliminin var olmasının sebe-
bidir bu.

İnternet o kadar çabuk gelişiyor ki bu 
kadar hızlı gelişen bir mecraya hukukun 
birebir yetişme şansı yok. Önce ilişkiler 
şekillenir, ardından sorunlar çıkar, sonra 
hukuk arkadan gelir. İnternet çok hızlı 
geliştiği için bir şekilde onu regüle etme-
ye çalışmalıyız. Aksi takdirde çok ciddi 
problemler ortaya çıkar. Biz buradaki 
bulanıklıkları gidermeliyiz. Sorunları açık 
ve net olarak ortaya koymalıyız. 

Regülasyonu sadece internet için de 
değil; şayet hak ihlali yapan televizyon 
ise televizyon için, radyo ise radyo için, 
gazete ise gazete için, hiç kimseye bir 
ayrıcalık sunmadan yapmaktan bahsedi-
yoruz. Zaten kimsenin de ayrıcalık bek-
lentisi yok. Haksız kullanımlardan ötürü 
gazetelerin canı yandığı için, “Bizim ma-
teryallerimizi haksız yere kullanmayın. Bi-
zim de internet sitemiz var, biz de zaten 
internete karşı değiliz,” diyorlar. Dekla-
rasyonda da bu belirtiliyordu zaten. 

Televizyon ile alakalı da şunu söylemek 

istiyorum… Biz müzik birliklerine senede 
milyonlarca dolar telif bedeli ödüyoruz; 
diğer gruplar da öyle… Bu bile telife ne 
kadar önem verdiğimizin kanıtıdır. “Biz 
niye müziğe telif ödüyoruz ki?” demedik 
hiçbir zaman. İnternet mecrasında faa-
liyet gösteren sitelerin de bu duyarlılığa 
sahip olması lazım. “Evet kardeşim, sizin 
gazeteniz bayiye düşmeden önce biz si-
zin haberlerinizi bangır bangır internette 
veriyoruz. Sabah 6’da okuyan, sizin ha-
berlerinizi bizden okuyor. Tabii sonra da 
bayiden gazetenizi almıyor. Dolayısıyla ti-
rajlarınız düşüyor ve sizin hakkınızı yemiş 
oluyoruz.” Bunların kabul edilmesi, iyi 
elmayı kötü elmadan ayırmak gerekiyor. 
Bunun için de teşhisi iyi yapmamız ve bir 
kural üzerinde anlaşmamız gerekmekte.  
Hukuk kuralını geçtik, bu en başta etik 
sorunudur, kültür sorunudur. Bu noktala-
ra özen gösterip yaklaşmamız ve uzlaş-
mamız gerekmekte.

Mesela bizim iki grup çalışanımız var: biri 
normal iş kanuna tabii olan, diğeri Ba-
sın İş Kanunu’na tabii olan… Basın İş 
Kanunu’nun birtakım avantajları var. Ba-
sın kartı almak gibi, kıdem tazminatında 
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Özgür Semiz
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Telif Hakları Genel Müdür 
Yardımcısı

“Öncelikle panel başlığını ele alarak sözle-
rime başlamak istiyorum. Dijital dünyada, 
medyada telif hakları hak mı haksızlık mı? 
Bu iyi düşünülmüş bir başlık. Çünkü bu 
soru toplumdaki kafa karışıklığını açıkça 
ortaya koyan bir soru olarak karşımıza çı-
kıyor.

Hak mı, haksızlık mı? Öncelikle bunu 
değerlendirmek gerekirse, telif hakları-
na karşı duruş sergileyen çevreler genel 
olarak; “Telif haklarına konu olan eserler, 
tarih boyunca toplum içerisinde yeşermiş 
ürünlerden yararlanarak üretilmektedir. 
Dolayısıyla bu eserlerin tekrar topluma, 
bir bedel karşılığı olmaksızın dönmesi ge-
rekmektedir. Bu eserlere ulaşım yönünde 
de herhangi bir engelin, kuralın olmaması 
gerekir.” savını ileri sürmektedirler.  Top-
lumun bilgiye ve kültür ürünlerine erişme 
haklarının engellenemeyeceği gerekçesi 
ile telif haklarına karşı duruş sergileyen 
ve küresel boyutta ortaya çıkan the Pira-
te Pay, Pirate Party, Copy Left gibi hare-

ketlerin bu söylemlerle kurumsallaşmaya 
başladığını ve telif haklarına karşı bir du-
ruş sergilediklerini görmekteyiz. Peki, bu 
söylem nasıl değerlendirilmeli?  Bu söy-
lem çerçevesinde ortaya atılan önermeler 
ne derece doğru? 

Bilindiği gibi telif hakları, yüzyıllar boyunca 
ortaya çıkan gelişmeler sonucunda günü-
müze kadar gelerek hukuk düzlemine yer-
leşmiş ve uygulama bulmuş bir alan. Peki, 
bu alan neden ortaya çıktı? Neden fikir ve 
sanat eserlerinin korunması ihtiyacı ortaya 
çıktı? Öncelikle bunu cevaplandırmak ge-
rekir. Tarihsel sürece baktığımızda, özel-
likle matbaanın icadıyla birlikte eserlerin 
seri bir şekilde kopyalanmaya başladığını 
görmekteyiz. Kültür eserlerini çoğaltmaya 
yarayan fotokopi makinesi, baskı makine-
si gibi teknolojilerin gelişmesi sonucu bir 
yandan toplumun fikir ve sanat eserlerine 
ulaşma imkanları artar iken, diğer yandan 
büyük bir özveri ve emek sonucu üretilen 
eserler haksız ve yetkisiz bir şekilde kop-

“Üzerinde çalıştığımız 5846 Sayılı Kanun’da De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Tasla-
ğı, telif haklarının korunmasında belli bir denge 
arayışının ürünüdür.”
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yalanıp kullanılmaya başlanmıştır. Eserle-
rin haksız bir şekilde kopyalanıp kullanıl-
ması karşısında hak sahiplerinin ürettikleri 
eserler karşısında teşvik görmemeleri ve 
yeni eser üretimi için hayatlarını idame et-
tirecek şekilde ödüllendirilmemeleri nede-
niyle, üretilen eserler üzerindeki hakların 
korunmasını teminen hukuki düzenleme 
ihtiyacının ortaya çıktığını ve kural koyma 
gereksiniminin doğduğunu söyleyebiliriz.

Bu olgu esasen salt eser sahiplerinin ki-
şisel çıkarlarını korumak anlamına gelebi-
lecek bir koruma ya da hukuki düzelme 
de değildir. Eser sahiplerinin eser üretimi 
sonucunda teşvik edilmemesi ve bir son-
raki eserleri için kendilerine manevi ve 
maddi olanaklar sağlanmaması yeni eser 
üretiminin önünü kesme tehlikesini orta-
ya çıkaracaktır. Bu tehlike, kültür ve sanat 
hayatında, bilim ve edebiyat dünyasında 
bir çölleşme sorunuyla karşı karşıya ka-
lınmasını muhtemel kılacaktır. Nihai olarak 
eser sahiplerinin haklarının korunmaması 
nedeniyle eser üretiminin durması genel-
de toplum aleyhine gelişen bir sonuç ola-
rak karşımıza çıkacaktır. Koruma olgusu, 
işte bu sonuçları önlemek için bir gerekli-

lik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bugünkü anlamda telif hakları koruması, 
ilk defa 1709 yılında bir kanuni düzenle-
me ile İngiltere’de ortaya çıkmış, bu tarih-
ten sonra diğer batılı devletlerde de ulusal 
kanunlar ile koruma sağlanmaya başlan-
mıştır. Daha sonraki süreçte, telif hakları-
nın korunması ulusal sınırları aşarak; iki-
li, bölgesel ve uluslararası sözleşmelere 
konu olmuştur. 

Günümüzde fiziki dünyada, fikir ve sanat 
eserlerinin kullanımını ve eser sahiplerinin 
maddi ve manevi haklarını düzenleyen 
sistemler, esas olarak bütün ülkelerde 
uluslararası normlar çerçevesinde şekil-
lendirilmektedir. Bunların en temel ola-
nı, 1886 yılında kabul edilen Edebiyat 
ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin 
Bern Sözleşmesi’dir. Bunun yanında Fo-
nogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşları-
nın Korunmasına Dair Roma Sözleşme-
si (1961), WIPO Telif Hakları Sözleşmesi 
(1996) ve WIPO İcralar ve Fonogramlar 
Sözleşmesi (1996) gibi birçok uluslararası 
sözleşme örnek gösterilebilir. 

1990’lı yıllarda fiziki yani çevrimdışı dün-

‘‘Eser sahiplerinin ürettikleri 
eserler karısında tevik
görmemeleri ve hayatlarını 
idame ettirecek ekilde
ödüllendirilmemeleri nedeniyle 
de telif ihtiyacının ortaya
çıktı¤ını ve kural koyma
gereksiniminin do¤du¤unu 
söyleyebiliriz.’’



yayı düzenleyen hukuk kurallarının yeni-
den gözden geçirilmesi ihtiyacı doğdu. 
Böyle bir zorunluluk neden ortaya çıktı? 
Bu zorunluluğun çıkmasının başlıca se-
bebi; bilişim teknolojisinde, bilgisayar tek-
nolojisinde ortaya çıkan devasa gelişme-
lerdir.

90’lı yıllarla birlikte özellikle ABD ile baş-
layan ve daha sonra dünyayı bütün yön-
leriyle saran bilişim ve iletişim teknolojile-
rindeki gelişme, birçok olanak sunup ha-
yatımızı kolaylaştırırken, aynı zamanda bir 
takım olumsuzlukları beraberinde getirdi. 
İnternet teknolojisi, hem bireysel hem 
toplumsal hayatımızda ciddi katkıları ve 
katma değeri olan olanaklar ile karşımıza 
çıktı. Bu teknolojinin ekonomik, sosyal ve 
insani gelişme açısından, eğitimde, kül-
türde, sağlıkta ve toplumda birçok alan-
da hayatımıza ciddi olanaklar ve fırsatlar 
getirdiği tartışılamaz. Ancak, ortaya çıkan 
bu fırsatlar yanında, internet teknolojisinin 
ortaya çıkardığı tehditler de söz konusu-
dur. Bu bağlamda, internet ortamında ki-
şisel haklara saldırı, özel hayatın gizliliğinin 
ihlali ve fikri mülkiyet haklarının ihlali gibi 
ihlal türlerinin kusursuz şekilde işlenebilen 

suçlara dönüştüğüne şahit olmaktayız.  
Her geçen gün baş döndürücü hızla ge-
lişmekte olan bu teknolojiler, günümüzde 
hak ihlallerini, 1990’lara kadar fiziki dün-
yada karşı karşıya kaldığımız ihlal türlerin-
den çok farklı bir noktaya taşımıştır. Bi-
lişim teknolojileri, eserlerin izinsiz kopya-
lanması, çoğaltılması ve yayılması fiillerini 
kusursuz hale getirmiş ve eserin orijinal 
nüshası ile birebir, orijinali ile ayırt edile-
meyecek şekilde hak ihlallerinin ortaya 
çıkmasına olanak tanıyan araçlar ortaya 
çıkarmıştır.

Türkiye özellikle 1995 – 1997 yılları ara-
sında internet teknolojisi ile yeni tanışma-
ya başlamıştır. İnternetin ve genel olarak 
bilişim teknolojilerinin ekonomik ve sosyal 
hayatta bizlere sağladığı olanakları yadsı-
mak mümkün değildir. Sağladığı olumlu 
kazanımları bir yana bırakırsak, interne-
tin ve genel olarak bilişim teknolojilerinin 
kötü amaçlı kullanımı ve bu suretle telif 
haklarına konu eserlerin haksız ve izinsiz 
kullanılması ve kültür endüstrisi üzerinde 
yarattığı olumsuz etkiler özellikle 2000’li 
yıllarla birlikte hissedilmeye başlanmıştır. 
Bilindiği üzere, müzik sektöründen örnek 

‘‘Eserlerin izinsiz kopyalanma-
sı, ço¤altılması ve topluma
iletilmesi konusunda ortaya
çıkan teknolojik araçlar, bu fiili 
kusursuz hale getirdi ve oriji-
naline yakın, ayırt edilemeye-
cek ekilde ihlal yaratılması-
na ya da eserlerin çalınmasına 
olanak tanıdı.’’



vermek gerekirse 90’lı yıllar popüler bir 
sanatçıya ait bir albümün 1.5 - 2 milyona 
ulaştığı dönemlerdi. Ancak dijital alanda 
hak ihlallerinin ortaya çıkması ile birlikte 
bu rakamlar günümüzde 100 - 150 bin 
adete kadar düşüş göstermiştir.  

Bu bağlamda Fonogram Yapımcıları 
Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birliği - 
MÜ-YAP’ın 2003 yılından bu yana her yıl 
düzenlemiş olduğu “MÜYAP Türkiye Mü-
zik Endüstrisi Ödülleri” organizasyonuna 
değinmek gerekir. 2003 yılından bu yana 
her yıl 300.000 fiziki satış rakamını aşan 
yerli albümlere verilmekte olan ödüllere 
ilişkin söz konusu organizasyon, günü-
müzde bu rakamları karşılayan albüm 
satışları gerçekleşmediği için MÜYAP ta-
rafından artık düzenlenmemektedir. 

Telif haklarına dayalı endüstrilerde yaşa-
nan bu olumsuzluklar sadece Türkiye’de 
yaşanmamakta; dünyanın her yerinde, 
Avrupa’da ve ABD’de de benzer sorun-
lar benzer kavramlar ile açıklanmakta ve 
benzer çözümler arayışına girilmektedir. 
Türkiye’de dijital alanda ortaya çıkan telif 
hakları ihlallerinin ve yarattığı olumsuz so-
nuçların üstesinden gelmek için özellikle 

Bakanlığımızca son dönemde gerçekleş-
tirilen mevzuat çalışmalarına burada de-
ğinmek yerinde olacaktır.  

Yaklaşık bir yıldır Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak 
yeni 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısı taslağı üzerinde çalışmak-
tayız. Mevcut taslak çalışmasının şekillen-
mesinde kültür endüstrisi temsilcilerinin 
katılım ve görüşlerine, ihtiyaç ve talepleri 
ile alanda çalışan uzmanların görüşlerine 
özellikle önem verdik. 
 
2012 Haziran ayında Bakanlığımız, An-
kara’da müzik, sinema, güzel sanatlar, 
bilişim ve edebiyat dünyasının temsilcile-
ri, bu eserlerin kullanıcısı olan ticari işlet-
meler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile bir arama konferansı gerçekleştirmiş 
olup, ilgili tarafların anılan Kanun taslağı 
ile ilgili görüşleri alınmıştır.  

Daha sonraki süreçte gazeteler, radyo ve 
televizyon kuruluşları ile basın dünyasının 
telif hukuku bağlamında yaşamış olduğu 
sıkıntıların ortaya konması, bu sıkıntılara 
uygun çözüm yolları bulunması amacıyla 

‘‘Bu çalımanın odaklandı¤ı
temel nokta; dijital dünyada 
ortaya çıkan gelimelerin fikir, 
sanat, müzik, sinema, güzel 
sanatlar, ilim, edebiyat ve
basın dünyasında yarattı¤ı
tahribatın önüne geçmekti.’’ 



cut kanun değişikliği tasarısı taslağımızın 
içeriğini geliştirmek bakımından bize katkı 
sağlamaktadır. 

Taslak metnin şekillendirildiği süreçte 
özellikle, dijital alanda telif hakkı ihlalleri 
ile mücadele yöntemleri ve kişisel hak-
ların korunması, özel hayatın gizliliği gibi 
konular üzerinde önemle durulan konu-
lardandır. Bu bağlamda dijital alanda telif 
haklarının korunması konusunda çözüm 
ararken, kişisel hakların ve özel hayatın 
gizliliğini ihlal eder nitelikte sonuçlar ya-
ratacak yöntemlerden uzak durulduğunu 
burada belirtmek isterim.  

Taslak metin ayrıca eser sahipleri ve bağ-
lantılı hak sahiplerinin hakları ile toplum-
sal menfaatler arasında bir denge arayışı 
içerisindedir. Bir yandan eser sahiplerinin 
emeklerinin karşılığını ve yeni eser üreti-
minin teşvikini sağlamak bakımından ge-
rek fiziki dünyada gerekse dijital alanda 
etkin ve yeterli bir koruma tesis edilirken, 
toplumun üretilen bilgiye, toplumsal bilgi 
birikimine ve kültür ürünlerine hakkaniyet 
içinde ulaşmasını sağlayacak, bu erişimi 
kolaylaştıracak ve bu hususların  önün-
deki engelleri kaldıracak düzenlemelere 

taslak metnin şekillendirilmesinde büyük 
önem verilmektedir. Bu bağlamda eser-
lerin kişisel amaçlı çoğaltım istisnası, arşiv 
amaçlı kullanım, eğitim öğretim amaçlı 
kullanım, kütüphanelerde eserlerin kulla-
nımı ve engellilerin erişimi için öngörülen 
özel istisnalar ve sınırlamalar, taslak me-
tinde yer alan düzenlemeler arasındadır. 
İleride görüleceği gibi, taslak kanun me-
tininin belli bir denge arayışının sonucu 
olarak ortaya çıktığını kamuoyu takdir 
edecektir.

Bakanlık olarak telif hakları alanında yap-
tığımız çalışmalarda, uluslararası normla-
ra uygun, kendi toplumsal gerçeklerimizi 
dikkate alan ve ülkemizin sosyo-ekono-
mik ihtiyaçlarını karşılayabilecek dengeli 
bir koruma tesis etme arayışı içindeyiz.” 

Medya Derneği temsilcileri ve basın or-
ganlarının genel yayın yönetmenleri ile bir 
toplantı gerçekleştirilmiş ve ayrıca internet 
medyasının yazılı görüşleri alınmıştır.  

Söz konusu kanun taslağı çalışmasının 
temel kaygısı; dijital dünyada ortaya çıkan 
gelişmelerin fikir, sanat, müzik, sinema, 
güzel sanatlar, ilim, edebiyat ve medya 
dünyasında telif haklarının aşınması ba-
kımından yarattığı olumsuz etkilerin ve 
ortaya çıkan tahribatın önüne geçilmesi-
dir. Ayrıca, bu taslak çalışması ile birlikte, 
alanda faaliyet gösteren telif birliklerinin 
yeniden yapılanmasını, etkin, şeffaf ve he-
sap verebilir bir yapıya kavuşturulmasını, 
eser kullanıcılarını mağdur etmeyecek ve 
hak sahiplerinin gereği gibi telif kazan-
cı sağlamasına imkan sunacak etkin bir 
lisanslama modelinin kurulmasını, fikri 
haklar alanında faaliyet gösteren özel ih-
tisas mahkemelerinin daha etkin işleyişini 
tesis edecek düzenlemeler yapılmıştır. 
  
İnternet ortamında ortaya çıkan ihlaller ko-
nusuna tekrar dönüş yaparsak, bu alan-
da ortaya çıkan ihlallerin önüne geçilmesi 
bakımından bugüne kadar uygulamada 

olan ve “Uyar - Kaldır” olarak adlandırılan 
sistemin etkin işlememesi göz önüne alı-
narak, bu sistemin hızlı ve etkin bir şekil-
de işlemesini tesis edecek düzenlemelere 
taslak metinde yer verilmiştir.  Söz konu-
su düzenlemelerde öngörülen yöntemler-
le korsan yayın yapan web siteleri ve in-
ternette izinsiz ve hak ihlali yaratan dosya 
paylaşımlarının tespiti son derece kolay 
hale gelecektir. Ayrıca, bu düzenlemeler 
ile dijital alanda ve internette ortaya çıkan 
hak ihlalleri ile mücadelede yargı meka-
nizmasının daha etkin işleyeceği öngörül-
mektedir. 

Basın kuruluşlarının telif hakkı ihlalleri bağ-
lamında yaşadığı sıkıntılar ile ilgili olarak; 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36 ve 
37. maddelerinin 1951 tarihli olduğu ve 
bu düzenlemelerin bugün güncelliğini yi-
tirdiğinin farkındayız. Bu nedenle 36. ve 
37. maddeler, mevcut taslak çalışmamız-
da revize edilen maddeler arasında yer al-
maktadır. Özellikle son 6 ayda yoğunlaşan 
arama konferanslarımızda, gerçekleştirdi-
ğimiz çalıştaylarda ve bu çalışmaların bir 
devamı olarak gördüğümüz bu panelde 
katılımcıların beyan ettiği görüşler, mev-



20 ARALIK 2012

M. Gökhan Ahi
Avukat
Bilişim Hukuku Uzmanı

Gelişen teknoloji ile birlikte, dünyada de-
ğişim gösteren birçok şeye paralel ola-
rak paradigmaların da değiştiğine tanık 
olmaktayız. Bu açıdan internetin hayatı-
mıza kazandırdığı kolaylıklar gözardı edi-
lemeyecek ölçüdedir. 

Günlük yaşamımız içinde dahi geniş bir 
yelpazede bu imkanlar önümüze sunul-
maktadır. Örneğin, önceki yıllarda yaşa-
nan gazetenin basılması, dağıtılması gibi 
zorlu süreçler zamanla ortadan kalkmış, 
gazete ve dergiler tabletlere uygun versi-
yonlarla ya da internet siteleri üzerinden 
de okurlara ulaşmaya başlamıştır. Tele-
vizyon programları dahi internete taşın-
mıştır. İnternet televizyonculuğu, internet 
üzerinden yapılan habercilik, röportaj 
ve benzeri yayınlar, canlı yayınlar, canlı 
konserler… Artık neredeyse her şey in-
ternet üzerinden gerçekleşebilmektedir. 
Böylece kilometrelerce uzaktaki insan-
lara ulaşmak kolaylaşmış, mesafeler kı-
salmıştır. İnternet diğer yandan, kendi 

ekonomisini ve kendi iş modellerini yara-
tarak, pek çok alanda kişi ve kurumların, 
neticede de milli ekonominin gelişmesi-
ne katkı sağlamıştır.  

Ancak internetle gelen kolaylık, farklı 
yaklaşımlara sahip iki farklı grubun oluş-
masına neden olmuştur: interneti tehdit 
olarak gören grup ve interneti fırsat ola-
rak gören grup. Bu ayrım en keskin ha-
liyle kendini telif hakları konusunda gös-
termektedir.

İnternetin fırsat olarak görülmesi, verimli 
üye modellerinin ortaya çıkmasına ve ya-
ratıcılığın geliştirilmesine olanak sağlaya-
caktır. Bu sebeple, telif hakları anlamında 
dijitale yaklaştıkça her zaman bir fırsat, 
daha fazla gelir kapısı, daha fazla imkan 
vardır. 

Örneğin; elektronik ortamda okunabilen, 
satılabilen, pazarlanabilen ve dağıtıla-
bilen kitaplar, dergiler, gazeteler, müzik 

“İnterneti bir fırsat olarak görmeliyiz”
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ve film eserleri mevcuttur. Hem kullanı-
cı ve tüketici, hem de satıcı bakımından 
daha ekonomiktir, çevreye zarar vermez 
ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Diğer 
yandan sanatçının ya da eser sahibinin 
bu yolla daha fazla kişiye, başka ülkelere 
dahi ulaşmasına olanak sağlar.

Bugün bildiğiniz üzere “spotify.com”, 
“iTunes” gibi müzik servisleri elektronik 
ortamda yayın yapmaktadır.  Bu ser-
visler sadece müzikleri alıp sunmakla 
kalmayıp, aynı zamanda sanatçılarla an-
laşmalar da yapmaktadır. Bu anlaşmalar 
sayesinde müzik eserlerinin tüketicile-
re çok daha uygun fiyata sunulması bu 
anlatımlarımıza birer örnektir. Ülkemizde 
de “TTNET” ve “Turkcell” gibi bazı ope-
ratörlerin ürettiği modellerle insanlara 2 
TL’ye, 3 TL’ye 50 adet şarkı indirme fır-
satı verilmektedir. Sadece kullanıcı değil, 
eser sahibinin de kazanması amaçlan-
maktadır.

Telif hakkı ve internet özgürlüğünden 
bahsederken, elbette hak ihlalleri boyu-
tuna da değinilmeli, telif hakları için tü-
ketici ve kullanıcıya özgürlük sağlarken, 
diğer yandan eser ve hak sahipleri ka-

nunla ve yaptırımlarla korunmalıdır. An-
cak uygulamada bu noktada hukuki so-
runlar ve sorular da ortaya çıkmaktadır. 
Her şarkısı resmi olarak 300 bin-500 bin 
kez internetten indirilen şarkıcılara yıllık 
sadece 600-700 TL telif ücreti verilmesi 
ne kadar doğrudur? Tartışılır. Ancak bu 
husus dahi sistemin değişmesi gereklili-
ğini ortaya sermektedir.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu ko-
nuyla ilgili olarak müzik sektörü ile gö-
rüşmelerini sürdürdüğünü ve daha bir-
çok alanda gelişime ayak uydurmaya 
çalıştığını duyurmuştur. Ancak atlanan 
husus, “şeffaflık” olgusudur. Bilginin öz-
gürlüğünün hakim olduğu gelişen tekno-
loji çağında, dünyada yeni bir trend doğ-
muştur. Artık kanunlar hazırlanırken dahi 
internette açık açık tasarılar, taslaklar ya-
yınlanmakta ve tartışmaya açılmaktadır.

Avrupa Birliği dahi, geçtiğimiz günlerde 
başlattığı paydaş diyalogu sürecinde 
telif hakları konusunda şeffaf tutumunu 
ortaya koyarak, yeni esnek kurallar geti-
rileceğini, telif alanındaki reformun bilim, 
sanat ve teknoloji alanında uygulanaca-
ğını ve taslak haline getirilecek ilgili mo-

‘‘Telif hakkı ve internet özgür-
lü¤ünden bahsederken,
elbette hak ihlalleri boyutuna 
da de¤inilmeli, telif hakları için 
tüketici ve kullanıcıya özgürlük 
sa¤larken, di¤er yandan eser
ve hak sahipleri kanunla ve 
yaptırımlarla korunmalıdır.’’



delleri dünyaya açıklamıştır. Fakat ülke-
mizde telif hakları konusunda nedense 
her seferinde taslak çalışmalar, metinler 
duyum seviyesinde kalmış ve açıkça ka-
muoyuna sunulmamıştır. 

Yazılı ve görsel basının üzerinde hak id-
dia ettiği telif haklarının, sosyal medya-
da kullanıcılar tarafından paylaşılması ile 
ihlal edildiği konusu da yakın zamanda 
gündeme gelmiştir. Ancak bu bir mutu-
alizm ilişkisidir ve dikkat edilecek olunur-
sa, bugün gazeteler de sosyal medya-
dan inanılmaz ölçüde beslenmektedirler. 

Gazetelerin de kişilerin internet üzerinde-
ki siyasi, teknik, hukuki yorumlarından, 
anlık olarak paylaşılmış olay yeri bilgileri 
ve görüntülerinden, hatta haber değeri 
taşısın yada taşımasın internette yer alan 
içeriklerden haber yaptığı görülmekte-
dir. Hatta bunu herhangi bir kaynak da 
göstermeden, internetten sağladıkları 
haberleri öncü habermiş gibi göstererek 
yaptıkları da olmaktadır. 

Yani, telif hakkı ihlali yalnızca internet 
mecraları tarafından değil, zaman za-
man gazeteler tarafından da işlenmekte-

dir. Altını çizmek gerekir ki, interneti tek 
suçlu olarak göstermek bu açıdan doğ-
ru bir yaklaşım değildir.

‘‘Bu çalımanın odaklandı¤ı
temel nokta; dijital dünyada 
ortaya çıkan gelimelerin fikir, 
sanat, müzik, sinema, güzel 
sanatlar, ilim, edebiyat ve
basın dünyasında yarattı¤ı
tahribatın önüne geçmekti.’’ 






