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DİJİTAL ORTAM-TELİF HAKLARI VE FİKRİ 
MÜLKİYET POLİTİKALARININ 

HAZIRLANMASI
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ĐYĐ POLĐTĐKA NED ĐR?

• Politika gerekli olmalı

• Hükümetin amaçlarına uygun olmalı

• Şeffaf olmalı

• Anlaşılabilir olmalı

• Değişikliğe ve iyileştirmeye açık olmalı

• Uygulamaya dönük olmalı
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KAMU POLİTİKALARI DEĞERLENDİRME NOKTALARI

• Dijital ortama ilişkin kamu politikalarının oluşturulmasında 
iki ayrı yönde giden değerlendirme noktası var. Burada 
önemli bir husus günümüzde artık devletlerin yanında 
endüstrinin ve meslek birliklerinin de uluslararası fikri 
mülkiyet politikalarının oluşmasında rol oynadıkları ve bu 
nedenle fikri mülkiyet politikaları geliştirmeleridir:

– Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bilgiye erişimin 
kısıtlanmaması istenmektedir.

– Teknolojinin ilerlemesi ve internete erişenlerin sayısının artması nedeniyle 
internet ortamında telif haklarının korunması güçleşmektedir. Devletlerin 
endüstri ve diğer çıkar grupları ile işbirliği içinde dijital ortamda telif haklarının 
korunması için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
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POLİTİKALARA ETKİ EDEN UNSURLAR-1

• Ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan 
yükümlülüklere uyulması gerekecektir.Bu özelllikle hukuki 
mevzuatın hazırlanmasında önemli olmaktadır. 

• Dijital ortamın ve bu konudaki düzenlemelerin hızla 
değişmesi ve gelişmesi nedeniyle uluslararası alanda 
hukuki ve politik gelişmelerin takip edilmesi 
gerekmektedir.
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POLİTİKALARA ETKİ EDEN UNSURLAR-2

• İnternetin kullanılma biçimi, klasik anlamda sınırlara 
sahip olmaması, internet yönetiminin belli bir 
merkezden yürütülmemesi ve internet konusunda 
çok farklı çıkar ve ilgi gruplarının olması nedeniyle 
politikaların değişik grupların katılımıyla hazırlanması 
önem taşımaktadır.

• Düzenleme yapılmadan önce risk analizi ve hukuki 
düzenlemeye alternatifler de araştırılmalıdır.
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KAMU POLİTİKAMIZ VE ULUSLARARASI 
YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

• Türkiye telif hakları ile ilgili olarak aşağıdaki uluslararası 
antlaşmaları onaylamıştır.Şüphesiz bu Antlaşmaların 
onaylanması yeterli olmamakta ülkelerin çoğu durumda 
bu Antlaşmaların uygulamaya geçirilmesi için düzenleme 
yapması gerekmektedir.

– Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde taraf olduğumuz TRIPS (Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi

– Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü çerçevesinde kabul edilmiş olan Bern Sözleşmesi, 
İnternet Sözleşmeleri olarak bilinen Telif Hakları Sözleşmesi ve İcracılar ve 
Fonogramlar Sözleşmesi



7

• Bu sözleşmelerin uygulamaya geçirilmesinde 
devletler için en kolay olan Sözleşme hükümlerinin 
aynen iç mevzuata yansıtılmasıdır. 

• Ancak yukarıda adı geçen telif hakları  
Sözleşmeleri’nde minimum standartlar 
öngörüldüğünden devletlerin haklara daha geniş 
koruma sağlaması mümkün olduğu gibi bu 
Sözleşmelerde yer alan bazı esneklikleri de kendi 
gereksinimleri doğrultusunda yorumlayarak 
düzenlemeler yapması mümkün olacaktır. Bir anlamda 
üst tavanı belirleme ve alt sınırları zorlama devletlerin 
takdir yetkisine bırakılmaktadır.

ULUSLAR ARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ UYGULAMA
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TRIPS SÖZLEŞMESİ

• TRIPS Sözleşmesi ve telif hakları

• Türkiye 1995 yılında taraf olmuştur. 

• Diğer fikri mülkiyet haklarında ve telif haklarında hakların 
korunması anlamında minimum standartları getirmektedir. 
Minimum standartlar devletlerin iç düzenlemelerine  kolaylıkla 
yansıtabilecekleri ve fazla takdir yetkilerinin olmadığı kurallardır.

• Buna karşın TRIPS’te, İnternet Sözleşmeleri’nde ve Bern 
Sözleşmesi’nde ve  devletlere telif haklarına  kamu yararı veya 
başka sosyal veya insani nedenlerle istisna ve sınırlama getirme
hakkı verilmiştir.
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İSTİSNA VE SINIRLAMALAR

• Devletler koyacakları istisna ve sınırlamaların 
uluslararası sözleşmelerle oluşturulan telif hakları 
sistemine uygunluğunu 3 aşamalı test adı verilen 
kriterlerin uygulanmasıyla test edeceklerdir.

• 3 aşamalı test TRIPS ‘te, Bern Sözleşmesi’nde 2008 
yılında Türkiye tarafından onaylanan İnternet 
Sözleşmeleri’nde mevcuttur. Avrupa Birliği 
Bağlamında AB Telif hakları direktifinde de olan bir 
kriterdir.



10

3 AŞAMALI TEST

• Bu teste göre istisna ve sınırlamalar

– Belirli özel durumlarda verilecektir.

– Telif hakkı sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir 
neden olmadan zarar veremeyecektir.

– Eserden normal yararlanma çerçevesinde olacaktır.
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DİJİTAL ORTAMDA İSTİSNA VE SINIRLAMALAR

• Günümüzde İnternet Sözleşmelerinin kabulü ile de 
ortaya çıkan sorun istisna ve sınırlamaların dijital 
ortamda nasıl uygulanacağıdır?

• Burada sorulması gereken sorular nelerdir?

• Devletler mevzuat veya politikalarını hazırlamada 
dijital ortamda kültürel ifadelerin ve hak sahiplerinin  
korunması, bilgiye erişimin yeni yolları ile bilgiden 
faydalanmayı nasıl dengeleyeceklerdir?
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OLASI SORUNLAR

• Bu soruların yanıtlarını bulmak güçtür. 

• Bu güçlüğün  aşılmasında 3 aşamalı testin internet 
Sözleşmelerinde de yer verilmesi yeterli olmamaktadır.

• Ancak İnternet Sözleşmelerinde de  internet 
ortamındaki  telif haklarının uygulanmasına getirilecek 
istisna ve sınırlamalar hakkında açık bir tanım veya kriter 
yoktur.
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10. MADDE…

• Telif Hakları Antlaşması’nda istisna ve sınırlamaların 
yer aldığı 10.maddede dijital ortamın farklılığı kabul 
edilerek devletlerin maddeye ilişkin olarak;

– Bern Sözleşmesi’nde yer alan istisna ve sınırlamaları dijital 
ortama taşıyabilecekleri,

- Dijital ortamda  uygulanabilecek yeni istisna ve sınırlamalar 
kabul edebilecekleri, Antlaşmaya ek bir ortak anlayış 
beyanında yer almaktadır. 
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10. MADDE…

• Bu husus neden doğrudan Sözleşmede yer alan bir 
madde olmamıştır.

1) BM Karar verme mekanizmaları ve sürecinde  çoğu 
zaman çok açık ve somut sonuçlar üzerinde anlaşma 
sağlanamamaktadır.

2) Bazen sadece anlaşma üzerinde konsensusun sağlanması 
amacıyla  belirsiz ve yoruma açık hükümler üzerinde 
uzlaşmaya gidilmektedir.

3) Bu ortak beyan devletlerin takdir alanını genişletmekte 
ve politikaların belirlenmesinde ve yapılacak 
düzenlemelere esneklik getirmektedir.
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DİJİTAL ORTAMDA TELİF HAKKI İHLALLERİNE KARŞI 
ALINACAK ÖNLEMLER

Var olan düzenlemeler;

• İnternet Sözleşmeleri olarak bilinen WIPO Telif Hakları Sözleşmeleri ve 
WIPO İcracılar ve Fonogramlar Sözleşmesi’nde telif haklarının 
uygulanmasına ilişkin hükümler vardır.Her iki Sözleşmede de yer alan 
hükümlere göre taraf devletler eser sahiplerinin haklarını korumak 
amacıyla kullanacakları teknolojik yöntemlerin etkisiz hale getirilmesine 
ilişkin yasal koruma ve yaptırımlar sağlayacaklardır.

• DTÖ çerçevesinde yapılmış olan TRIPS Antlaşması’nda telif haklarının 
uygulanması hükümleri vardır.  Bu hükümlere göre telif hakkının ihlali 
durumlarında devletlerin iç hukuklarında hukuki ve cezai yaptırım 
öngörmesi gerekmektedir.
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• Her iki Sözleşmede de elektronik ortamda hangi fiillerin 
ihlal sayılacağı da belirlenmektedir (Örneğin yetkisiz 
olarak elektronik hak yönetim bilgilerini değiştirmek ya da 
ortadan kaldırmak).

• Bu hükümlerin bu Sözleşmelere taraf olduktan sonra iç 
hukuk hükümlerine yansıtılması gerekmektedir. 

DİJİTAL ORTAMDA TELİF HAKKI İHLALLERİNE KARŞI 
ALINACAK ÖNLEMLER
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ÖRNEK;

• İnternet Sözleşmeleri’nin iç hukuka yansıtılmasına ilişkin önemli
örneklerden birisi ABD tarafından kabul edilen Telif Hakları 
yasasıdır.(Digital Millenium Copyright Act):

• Yasanın özellikle teknolojik önlemlerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin 
fiilleri yasaklayan hükümleri ABD’de tüketici haklarını koruyan 
örgütler ve internete erişimin ve bilgi dolaşımının serbestisini
savunan kuruluşlar tarafından eleştirilmektedir.

• İnternet Sözleşmeleri ABD açısından 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. 

• İnternet Sözleşmeleri AB ülkeleri tarafından da onaylanmış ve birçoğu 
için bu yılın Mart ayında bağlayıcı olmuştur. 
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ULUSLAR ARASI ALANDAKİ GELİŞMELER

• Devletlerin fikri mülkiyet politikalarını oluşturmada sadece uluslar arası hukuk 
kuralları yol gösterici olmamakta bu konudaki siyasi ve hukuki gelişmeler 
uluslararası eğilimleri belirlemektedir.Uluslararası alanda devletlerin fikri 
mülkiyet politikalarını belirlemelerinde rol oynayan faktörler nelerdir:

• Ait oldukları bölgesel grup

• Siyasi ittifaklar
• Siyasi konulara yaklaşım
• Gelişmişlik düzeyi
•Ekonomik beklentiler

• Telif hakları alanında süregelen çalışmalar:
• WIPO- WIPO’da telif hakları

• Telif Hakları ve Bağlı Haklar Daimi Komitesi’nde
• Geleneksel Bilgi, Folklor ve genetik kaynaklar Komitesi’nde ele alınmaktadır.

• Kalkınma ve telif Hakları 

• WIPO’da kabul edilmiş olan kalkınma gündemi çerçevesinde de telif hakları konuları 

görüşülmektedir. WIPO Kalkınma ve Fikri Mülkiyet Komitesi’nde telif haklarının kalkınmada nasıl 
araç olabileceği ele alınmaktadır.
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ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALARDAN YARARLANMA

• SORUN
– Devletler, endüstri, hükümet dışı kuruluşlar WIPO çalışmalarından 

politika yapılmasında nasıl yararlanacaklardır:

• ÇÖZÜM
– Devletlerin özellikle telif hakları alanında yeni teklifler sunması ve yeni 

girişimler başlatması mümkündür. Özellikle telif haklarında bu alan 
mevcuttur.

– Uluslararası toplantılara endüstrinin, üniversitelerin, meslek 
kuruluşlarının gözlemci statüsünde katılması mümkündür.Gözlemciler 
usul kuralları çerçevesinde görüşmelerde fikirlerinin açıklamaktadırlar. 

– DTÖ hükümet dışı kuruluşların görüşmelere katılımına ilişkin daha sıkı 
bir politika izlemekte ancak, WIPO’da telif hakları alanında yapılan 
görüşmeler tüm çıkar gruplarının bir araya geldiği ve fikir alışverişinde 
bulunduğu bir ortamdır.
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TELİF HAKLARI KOMİTESİNDE GELİŞMELER-1

• Tamamen telif haklarının ele alındığı tek Komite’dir.Komite’nin 
gündeminde halen Latin Amerika devletleri tarafından 
sunulmuş olan telif hakları alanında var olan genel istisna ve 
sınırlamalar konusunda bir öneri vardır.  

• Bu öneri ile ulusal hukuklarda yer alan istisna ve sınırlamaların 
ötesinde uzun dönemde global olarak istisna ve sınırlamalar 
konusunda bir tutum benimsenmesi amaçlanmaktadır.

• Komite gündeminde Yayın Kuruluşlarının Korunması ve Görsel-
İşitsel İcraların Korunmasına iki Sözleşme önerisi vardır.
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• Her iki Sözleşme de uzun yıllardır Komite gündeminde olup 
üzerinde anlaşma sağlanamamaktadır.

• Yayın Kuruluşlarının Korunmasına ilişkin Sözleşme’de yayın 
kuruluşlarının da yaptıkları yayının içeriği üzerinde hak sahibi
olmalarını öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye  göre de 
yayın kuruluşlarının teknolojik koruma önlemleri alması 
mümkündür.

• Görsel İşitsel İcraların Korunmasına ilişkin Sözleşme’de temel 
görüş ayrılığı yapımcılara icracıların haklarının transferi 
konusundadır. Bu konuda ABD ve Avrupa’nın yaklaşımları 
farklıdır.

TELİF HAKLARI KOMİTESİNDE GELİŞMELER-2
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• Telif Hakları Komitesi’nde ele alınan başka bir konu 
görme engellilerin üzerinde telif hakları bulunan 
eserlere erişimidir. Dünya Görme Engelliler Birliği 
tarafından Komite’ye bir Sözleşme taslağı sunulmuştur.

• Sözleşme taslağı üzerinde telif hakları bulunan eserlerin 
sınır ötesi ihracat ve ithalatına ilişkin düzenlemeler 
içermektedir.

TELİF HAKLARI KOMİTESİNDE GELİŞMELER-3
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GÖRME ENGELLİLER VE TELİF HAKLARI

• Görme engellilerin sorunları genelde ulusal düzeyde 
olmamaktadır.  Gelişmiş ülkelerde kendi görme engelli 
vatandaşları için istisnalar vardır, sorun eserlerin yurtdışına 
çıkarılması durumunda ortaya çıkmaktadır.

• Ülkemizde de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda görme 
engellilerin kitap ihtiyacının karşılanmasına ilişkin istisna 
mevcuttur.
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IGC GELENEKSEL BİLGİ FOLKLOR VE GENETİK 
KAYNAKLAR-1

• WIPO’da telif hakları  ve bağlantılı hakların ele 
alındığı başka bir Komite Geleneksel Bilgi, Kültürel 
İfadeler ve Genetik Kaynaklar Komitesi’dir.

• Bu konuda bir Sözleşme taslağı mevcuttur. Taslakta 
geleneksel bilgiye sahip yerli halkların telif haklarının 
korunması da öngörülmektedir. 
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• Kabul edildiğinde telif hakları ve patent sisteminde 
temel bazı değişikliklere yol açacağı kesindir.

• WIPO’da yakın bir zamanda kurulmuş olan WIPO 
Kalkınma ve Fikri Haklar Komitesi’nde fikri mülkiyet 
ve sınai mülkiyet haklarının gelişme yolunda nasıl 
araç olabileceği ve WIPO’nun bu yönde 
yapabilecekleri ele alınmaktadır.

IGC GELENEKSEL BİLGİ FOLKLOR VE GENETİK 
KAYNAKLAR-2
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ACTA ANTLAŞMASI-1

• WIPO ve telif hakları ile ilgili örgütlerin dışında ortaya 
çıkan bir gelişme ise  ACTA (Anti-counterfeit Trade
Agreement) olarak anılan Sahteciliğe karşı hazırlanan 
Antlaşmadır.

• İlk görüşmelere 2007 yılında ABD, Japonya İsviçre ve AB 
Komisyonu arasında başlanmıştır.
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• Günümüz itibariyle görüşmelerde ABD, AB, İsviçre, Japonya, 
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Fas, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Singapur ve Kore yer almaktadır. 

• Antlaşma metni incelendiğinde sadece markaların korunmasına 
(sahte mallar) ilişkin hükümler içermediği, patent ve telif haklarının 
uygulanması konusunda da hükümleri bulunduğu anlaşılmaktadır.

• Sözleşmede dijital ortamda telif haklarının  korunmasına ilişkin
hükümler de  vardır.  Özellikle teknolojinin gelişmesi karşısında 
yetersiz kalan sistem nedeniyle hak sahiplerinin başvurusu olmadan 
otoritelerin dijital ortamda  harekete geçmesi tasarıda yer 
almaktadır

ACTA ANTLAŞMASI-2
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TÜRKİYE VE ACTA

• Türkiye görüşmeler içinde yer almamaktadır.  
Sözleşme taslağının sadece tarafları bağlaması 
esas olmakla birlikte hükümlerinin niteliği 
nedeniyle 3. tarafları bağlaması konusunun da 
ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
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SONUÇ

• Dijital ortamın, internetin sosyal, toplumsal ve kültürel 
etkileri vardır. Dijital ortamda telif haklarını 
değerlendirmede yaratıcı yaklaşımlar, yeni iş modelleri 
yaratmak gerekmektedir.

• Tüm bunların yaratılmasında devlete olduğu kadar 
endüstriye, üniversitelere ve hatta bireye de rol 
düşmektedir.

• Var olan kurallar yanında gelişmelerin her alanda takibi 
önem taşımaktadır.
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• Türkiye’nin bu gelişmelerin içinde olması çıkarlarımızı 
savunmada etki alanımızı genişletecektir.

• Bilgi toplumunda değişik kavramlar ve roller 
olacaktır. Bunları öğrenmemiz ve geliştirmemiz 
gerekmektedir.

SONUÇ
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Bilgi dünyayı de ğiştirir…

TEŞEKKÜRLER


