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Yeni bir çağ

Đnternet kullanımının artması ile birlikte fikri 
haklar ile ilgili düzenlemeler de bir kere daha 
gündeme gelmektedir. Internet üzerinde 
bilgilerin yayılması, internet kültürünün artması 
ile birlikte fikri haklar için bir taraftan avantaj 
sağlarken diğer taraftan da şimdiye kadar 
mevcut olmayan bir başka tehlikeyi de 
beraberinde getirmektedir.



Eser hakkı sahibine internet yeni imkanlar 
sunmaktadır: 
- Đnternet eser sahipleri için iyi bir reklam yolu 
- Eser hakkı sahibinin, eserini üçüncü ve ilgili 
kimselere daha çabuk ve daha ucuz dijital 
ortamda yayınlayabilme imkanı 
- Ayrıca eserler dijital ortamda satışa da 
sunulabilmektedir.



Riskler

� 1- Kolay kopyalanabilme
� 2- Kalite kaybının olmaması
� 2- Eserin klasik yollardan satışının 

engellenmesi 
� 3- Đhlallerle yapılan mücadelenin zorluğu 





Rakamlar

� Korsan CD satışlarının bu yıl içinde % 14 artış 
göstererek ilk kez 1 milyar adetin üstüne çıktığı 
tahmin ediliyor. Satılan her üç CD’den birisinin 
korsan olması anlamına gelmektedir. 

� Hacim 4.6 milyar USD, 
� Bu rakam Japonya ve ABD haricindeki tüm 

ülkelerin her birinin yasal satışlarından daha 
yüksek. 

� (Kaynak: IFPI- Müyap)



� Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre son 3 yılda 
7 milyon 750 bin kaçak film CD VCD DVD si ele geçirildi.

� Đstanbul Valisi Muammer Güler, 2009 yılı içerisinde 282 
milyon lira değerinde olan 3 milyon 31 bin adet korsan 
kitap, 14 milyon 247 bin adette CD ele geçirildiğini 
açıkladı (ĐHA). 

� Bir başka dikkat çekmesi gereken nokta ise : CD 
satışlarının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
düşmesidir. 

� Örnek: “Şarkıcı karısı Binnaz”- Ciguli ve Müyap Ödül 
Törenleri



Đhlalin nedenleri

� 1. Yapısal nedenler
� A. Đnternetin kontrol edilemezliği
� B. Đletişimin denetlenemezliği
� C. Bütün ülkelerde aynı hassasiyetlerin 

gösterilmemesi



� 2. Kişisel Nedenler
� A. Bilgi iletişim teknolojilerinin getirdiği 

konfor: Kısa vadede kullanıcılara alternatif 
bir konfor sunulmamaktadır

� B. Kolay erişim ve ulaşım
� C. Ya hiç ödemeden ya da çok az 

ödeyerek sahip olma….



Değişim….

� Fikri hukukta değişime bakıldığında şu 
değişimlerin tespit edileceği görülür:

� Zayıf ve güçsüz eser sahibinden 

�=>esere yatırım yapan 
sermayedara



� Analog kullanımdan 

=> Dijital kullanıma
� Ülkesel Kullanımdan (ülke lisansından) 

�=>Sınırsız kullanıma (dünya 
lisansına)



Değişim…Örnekler…

� FSEK.m. 81 – “Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış 
nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol 
yapıştırılması zorunludur.

� Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin 
çoğaltılmış nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi 
üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur”.  

� Dijital yayında ise bandrol yapıştırma yükümlülüğünden 
bahsedilemez.

� Bandrol ile takip edilebilecek menfaatlerin de burada 
artık takip imkanı kalmamıştır. Hak sahibinin bu durumda 
talebi de bir anlam taşımaz.



FSEK.m.38 üzerinde tartışmalar

� FSEK.m.38’in analog çoğaltmalar için getirildiği, 
dijital ortama uygulanmasının doğru olmayacağı 
tartışmaları sürmektedir.

� Ancak mevcut FSEK.m.38/I’in eser sahipleri 
lehine yorumlanması kanaatindeyim.

� “Ancak bu çoğaltma, hak sahibinin meşru 
menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar 
veremez ya da eserden normal yararlanmaya 
aykırı olamaz”.



Dijital Ortamın Takibi

� Fransa’da internet ortamında tesis edilen takip sistemi ile 
müzik ve film indirenlerin takibi, 2 kez uyarılması ve 
sonrasında internet bağlantısının kesilmesi gibi bir 
yaptırım düşünülebilir.

� Sistem, kullanıcıların bilgisayarlarına şarkı, film veya 
elektronik kitabı indirenlerin IP’lerinin tespiti ile başlıyor. 
Kullanıcının tespitinden sonra kullanıcıya bakanlık 
tarafından yasal uyarı gönderilerek korsan indirim 
yapılmaması yönünde uyarılacak. Aynı IP’den korsan 
indirimin sürmesi halinde ise para cezası, indirim 
yoğunluğuna göre de hapis cezası uygulanması esasına 
dayanmaktadır.  



Sistemin özgürlükler bakımından 
değerlendirilmesi

� Bu sisteme hukukçu olarak bir çok 
noktada itirazımız bulunmaktadır. 
Öncelikle, iletişimin denetlenmesi 
anlamına gelecek bu sistem için 
anayasal bir değişikliğe ihtiyaç 
bulunmaktadır.

� Anayasal özgürlüklerden bir çoğunun 
tehlikeye girmesi anlamına gelmektedir.



Yeni telif alanları
� Reklam gelirlerinden payların toplanması
� Türkiye’nin paylaşım sitelerindeki durumu, youtube gibi 

kapalı olmasına karşın hala ciddi bir Türk vatandaşının 
giriş yapması düşünüldüğünde, eser sahiplerinin 
buradaki reklam gelirlerinden pay isteme haklarının 
varlığı sonucuna ulaşılır.

� Ancak sistem, bu ülkeden reklam toplayan bu tür 
sitelerin bu ülkeye vergi ödememeleri ve denetim altına 
girmemeleri ile de bağlantılı bir sorundur.

� Radyo-TV’lerden nasıl bir pay alınıyor ise bu tür sitelerin 
reklam gelirlerinden de eser sahiplerine payın ödenmesi 
gerekir. Bu pay için ciddi bir çalışmanın yapılması ve 
kriterlerin belirlenmesi gerekir.



FSEK.m.44 benzeri bir kesinti

� Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi 
taşıyıcı materyaller ile, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan 
her türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal eden gerçek ve tüzel 
kişiler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde üçü geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek orandaki miktarı keserek, ay içinde 
topladıkları meblağı, sonraki ayın en geç yarısına kadar Kültür Bakanlığı 
adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yükümlüdürler. 
Özel hesapta toplanan bu tutarların dörtte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 

� Bu hesapta kalan miktarlar fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılır. Bu 
hesapta kalan miktarın dağıtımı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Yurt 
içindeki ve yurt dışındaki kültür mirasının korunmasına yönelik faaliyetler 
için Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. 



Đnternet ortamında bir telif kesintisi 
olabilir mi?

� Đnternetin yaygın kullanımı ile birlikte şahsi 
amaçla çoğaltma artık bu alana kaymıştır.

� CD-kaset ya da diğer taşıyıcı materyaller 
önemini kaybetmektedir. 

� Bu nedenle bu şekilde bir telif kesintisi 
düşünülebilir.



� Bu teklif, bazı yazarlar tarafından telif 
haklarının sovyetleştirilmesi olarak 
adlandırılmakta ve eleştirilmektedir.

� Bu şekildeki bir yapının nasıl kurulacağı ve 
dağıtım mekanizmasının nasıl olacağı 
üzerinde çalışılmalıdır.



� Götürü ücretin tartışılmasında eleştiri 
noktalarından birisi, bu sistemin öncelikle 
fikri hukukla ilgili ihlalleri sona 
erdirmemesidir. Bir diğer eleştiri noktası da 
sistemin kullanıcılarının ne ölçüde ve 
nasıl, ne sıklıkla eserleri kullandığına 
bakılmaksızın ücretin tayinidir. Yani adil 
olmayan bir çözüm tarzıdır.



� Türkiye’de özel iletişim vergisi altında 
internetten %5’lik bir vergi alınmaktadır.

� Bu vergi, cep telefonundan internete 
bağlanıldığı zaman daha da 
katlanmaktadır.

� Bu vergide yapılması düşünülen indirim, 
pekala eser sahiplerine tahsis edilebilir.



Ancak,

� FSEK.m.44/II’nin getirdiği sistem mutlaka 
düzeltilmeli ve toplanan paralar meslek 
birlikleri eliyle eser sahiplerine 
aktarılmalıdır.

� Meslek Birliklerinin de ciddi bir denetimi 
yapılmalı, dağıtımın kriterleri tespit 
edilmelidir. 



SONUÇ 

� Değişimi anlamak…
� Ani reflekslerden kaçınmak…
� Hukuk çerçevesi içinde kalmak…
� Hukuk kurallarının eskidiğini bilmek ama 

kurallarla sık sık da oynamamak…
� Yeni çözüm yollarını araştırmak…
� Lobi faaliyetlerinden etkilenmeden bütün toplum 

için kurallar getirmek…  
� Hak ve adalete uygun çözümler üretebilmek.
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