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Sorunun olduğu her yerde 
çözüm vardır. Ancak Türk 
hukuk disiplininde çözüm 

aranan sorunlar için evvela sorunun 
tanımlanabilir olması gerekmektedir. 
Bu sebeple de sorun, hukuki statü 
sahibi olmalıdır. Türkiye’de yakın 
zamanda oyun çağı adına önemli bir 
gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan, 
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu 
(TUDOF), 2011 yılında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bünyesindeki 61. Federasyon 
olarak dijital oyuanları tek çatı altında 
topladı. Bu sayede bir tanıma kavuşan 
dijital oyun;  “oyuncunun elektronik 
bir sistem veya bilgisayarla kurduğu 
etkileşim neticesinde oluşan sonucun, 
ekran veya benzeri bir görüntü sistemi 
aracılığı ile gösterilmesi” olarak 
belirlendi.(1) Tanımlanan dijital 
oyunun hukuki statüsü ile ilgili ise pek 
çok farklı görüş mevcut.

Dijital oyunlar, hukukun neresinde? 
Dijital oyunlar, Kültür Turizm Bakanlığı’nın Sinema Eserleri Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı eser 
niteliğindedir. “Belli bir mizansen veya senaryo çerçevesinde hareketli 
ve sesli görüntüleri içermesi nedeniyle sinema eserlerini içeren 
yapımlar gibi bilgisayar oyunları da hak sahiplerince, sahip olunan 
hakların belirlenmesi ve haklara ilişkin ispat kolaylığı sağlanması 
amacıyla kayıt ve tescil yaptırılır.” (2) Ancak bilindiği üzere dijital oyun 
pratiği, interaktif ortamlarda hayat buluyor. Bu şekli ile bakıldığından 
sinema eseri ile aynı alt yapıda olmamakla birlikte Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında bir yere sığdırılması gerekse en 
uygun yer “sinema eserleri”nin çatısıdır.
Dünyanın farklı hukuk disiplinlerine bakıldığında, dijital oyunlar 
nihayetinde bir yazılım olduğundan bilgisayar programları çerçevesinde 
de korunabilmektedirler. Başlı başına bir eser olarak sınıflandırılması 
önerileri ile birlikte, bazı ülkelerde multimedya eser olarak 
korunmaktalar. Örneğin Amerikan hukukunda yazılımların herhangi 
bir donanımla birlikte kullanıldığı haller için, yazılımın patent edinmesi 
mümkün. 
Oyunun çoklu bir ortam olması sebebi ile oyunu oluşturan bileşenler 
(müzik, yazılım, grafik, tasarım vs) koruma altına alınmalıdır. Ancak 
böyle çok yönlü bir koruma ile hak sahipliğinin ayrıntılarına değinilmiş 
olabilir. 

 Türkiye’de gelişen dijital oyun sektöründe sıklıkla karşılaşılan hukuki 
sorunlar nelerdir? 

 Kopya üretim ya da içerikten etkilenen telif hakları,
 Oyun kaynak kodlarının ticari sır oluşu, 
 Entegre reklam ile artan haksız rekabet,
 Oyun sahibinin oyun üzerindeki maddi manevi haklarının ihlali,
 Oyun oynarken suça konu olan oyuncular, 
 Oyun üyelikleri sırasında oluşabilen bilgi güvenliği ihmalleri ve buna 

bağlı mağduriyetler, olarak belirlemek mümkün. 
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Burada akla gelen; oyuncunun “tüketici” olarak kabul 
görmesi ve yetkisinin sadece oyunu kullanması, tüketmesi 
sorunudur. Aşağıdaki tablo ile de açıkça görülmektedir 
ki, ülkemizde her türlü oyun pratiğinin ilgilisi hiç de 
azımsanacak oranda değildir. Bu yüzden oyuncuların oyunu 
kuralına göre oynama yükümlülüğüne katlanırken, kendi 
hak ve menfaatlerinin de korunduğunu bilmeleri gerekir.
 

Korsan ürün sorunu; 
Ülkemizde korsan ürün üretimi ile mücadele bir türlü 
kesin sonuç veremediğinden, oyun piyasası da hukuka 
aykırı olarak çoğaltılan kopyalardan payını almaktadır.  
İki kollu ilerleyen kopya üretim, internet üzerinden kopya 
içerik ile oyun sunucusunu işleten veya CD & DVD şeklinde 
oyun kopyalayıp satanlara ciddi bir iş kapısıdır. Türkiye’de 
yasal süreç çoğunlukla satıcılar üzerinden ilerlemekte, 
yazılımsal boyut ikinci planda kalmaktadır. Şirketler, 
kaçınılmaz olarak afişe olan ihlallere ve çalışanlarının 
kişisel bilgilerine sızan elektronik ortamdaki davetsiz 
misafirlere karşı fikri mülkiyetlerini koruma konusunda ne 
kadar iyi olduklarını ise bilmek isterler.(4)
Sektörde tanınan oyun yazılımcılarının, şirketlerin ticari 
kayba uğraması ile son yıllarda haksız rekabete ilişkin 
ciddi tazminatlara konu olan korsan yazılımlar hala 
mevcuttur. Korsan oyun oynatan siteler ise erişim engeline 
takılmaktadır. Yasalar, işlemlerinde yasal süreci takip eden 
üreticilerin rekabet gücünün zayıflamaması için korsan 
üretimle ciddi savaş içindeler. Sadece hukuki rekabet 
değil, cezai sorumluluk anlamında da korsan oyunlar 
bilişim suçlarına zemin hazırlamaktadırlar. 

Ancak bu durum hukuken korunan eser niteliğindeki oyun sahibinin maddi ve manevi haklarını 
çiğnemekle birlikte, cezai anlamda da sorumluluk doğurur. Yargıtay’a göre; “Bandrol 
yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan 
veya ticari amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 5000 güne 
kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”
 

Oyuncunun oyun üzerindeki geliştirmelerinden hak sahipliği sorunu; 
Sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de, oyuncuların oyun üzerinde kurdukları 

mekanizmaları, orijinal karakter yaratımları ile aralarındaki manevi bağlar meselesi. 
Bu konu hukukçular tarafından manevi bağ olarak değerlendirilebilmekte, zira 
oyuncunun bu yaratımlar üzerinde herhangi bir hak kazanımı söz konusu değil. Oyun 
bir bilgisayar programı olduğundan, yazılım kodları ile evvelce zaten tüm ihtimaller 
belirlenmiştir. Zira oyun yazılımı ile önceden belirlenmiş sayıda bir ihtimal, yazılım 
kodlarında oyuncu henüz o aşamaya ilerlememişken de mevcuttur. Oyuncunun, bu 
kodlardan birini kullanarak eriştiği statü oyuncunun telif hakkı iddiasında bulunması 
sonucunu doğurmaz.
 

Oyunlarda ücret sorunu; 
Oyuncuların bir mağduriyeti de ücretsiz olarak üye oldukları oyunların daha 
sonradan ücretli hale gelmesi meselesi. Küresel pazarda, oyuncu yaşının artması 
ile birlikte entegre reklam seçenekleri de çoğaldı. Ücretsiz oyunların beraberinde 
reklam ile sunulması elbette ki oyuncu için ücretsiz olan oyuna bir ekonomik varlık 
kazandırmaktadır. Bu hali ile oyuncuya yine tüketici sıfatı atfedilmektedir. 
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fazlaca yer alan Twitter kurucusu Biz Stone’un 
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Facebook’taki reklamların kullanıcıya ücretsiz site 
kullandığı için katlanmak zorunda kalınan bir reklamcılık 
olduğu eleştirisi de ücretsiz kullanım - reklam ilişkisini 
özetler niteliktedir… 
Ücretsiz olan oyunların, daha sonra ücretli hale gelmesinin 
etik boyutu bir yana, oyuncunun kabul etmek zorunda 
bırakıldığı ve aleyhine hüküm doğuran maddelerin teoride 
kabul edilmediği bilindiğinden; şayet oyuncu, oyunun hangi 
aşamasında ücretleneceği hakkında bilgilendirilmekte ise 
bu durumda hukuken bir açık oluşmamaktadır. Ne yazık 
ki sektörde dev oyun firmaları karşısında oyuncu, salt 
“oyuncu” olduğu için ayrı bir korunma altında değildir. 

Oyun oynarken mağdur olmayın; 
Dijital oyun fanlarının her daim takip ettiği site ya da 
forumları, bu oyunlara ulaşmak için en önemli sosyal 
platformlar. Malumunuz olduğu üzere pek çok oyun giriş 
ücretleri, kayıt giderleri, silah alımı gibi zaruri gerekçelerle 
ticari kazanç elde etmektedir. Günümüzde banka kredi 
kartı hırsızlığına ilişkin alınan önlemler gitgide artmakta 
iken oyuncuların siteler için kullandıkları banka hesapları 

akışının sağlandığı işlem güvenliği, korunması gereken üç esaslı noktadır. Özellikle on-line 
oyun kanallarında pek çok yurtiçi ve yurt dışı sunucudan aynı anda bağlanılan oyunlar için 
sistem arızası muhtemeldir. On-line konuşma, şarkı paylaşımı, kamera görüntüsü gibi ikincil 
unsurların aktif olduğu sitelerden zafiyetlerinizin suiistimaline sebep olmamak için yukarıda 
sayılan üçlü korunmayı sağlamamız önemlidir. Türk Ceza Kanunu açısından bakıldığında kişisel 
bilgi güvenliği ile ilgili iki önemli husus vardır: 

kötü niyetli üçüncü kişiler için adeta 
çocuk oyuncağı. 
Sadece oyun hesabınızı ele geçirerek 
pek çok bilişim suçu işlenebilir. 
Mağdur ya da 
fail olmak an 
meselesi… Bu 
sebeple, oyun 
hesabı çalınan 
oyuncu, konuya 
sadece “oyun 
hesabının elden gidişi” 
olarak bakmayıp mümkünse 
en kısa zaman içinde adli mercilere 
başvuruda bulunmalıdır. Zira, 
hesaplarda yer alan oyuncu bilgiler 
ile pek çok hukuki girdaba kapılan 
oyuncular olduğu bilinmektedir. 
Ayrıca; güvenlik zincirindeki en zayıf 
halka olunmamalı, bilgi güvenliği silsile 
halinde her adımda korunmalıdır. 
İnternet güvenliğinin sağlanması için 
öngörülen; kişisel işletimci bilgisayar 
güvenliği, sunucu güvenliği, veri 

  Sonuç; 
Dijital çağın getirdiği en büyük sorun, her an yenilenen teknoloji 
pratiklerinin hızına yetişmekte zorlanan kanuni düzenlemelerdir. 

Büyük bir hızla gelişip dönüşen İnternet teknolojileri gerek 
doktrinde gerekse yasalaşma süreçlerinde karışıklığa 

neden olmaktadır. 
Bununla birlikte, içeriğinde pek çok hukuki ve 
cezai kuram barındıran dijital oyunlar hukuku da 
oyun dünyasının dinamizmine cevap vermekte 
gecikmektedir. Yukarıda genel olarak değinildiği 
üzere dijital oyun hukuku; rekabet hukukunu, fikri 
hukuku, tazminat hukukunu, tüketici hukukunu 

kapsamakla, aynı zamanda cezai olarak da geniş bir 
yelpazeyi bünyesine almaktadır. Bu nedenle, hâlihazırda 

klasik hukuk normları kalıbına sığdırılan dijital oyun hukuku 
esasen gelişen teknolojik altyapılara tam hizmet verememektedir. 
FSEK tasarısı ile giderilmesi amaçlanan bu eksikliklerin, TUDOF’un 
kurulması ile birlikte sektörde gelişmelere yol açacağı umudundayım. 
Mevcut tasarı ve geliştirilen teknik ve hukuki alt yapıların birlikte 
işlemesi ile yakın zaman içinde oyun geliştiricilerden, satış 
– pazarlama sektörüne, dağıtımdan, oyuncuya her adımında 
dijital oyun hukuku, hak ve menfaat korunması arası dengeleri 
sağlamlaştıracaktır.
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