
Sürekli ve hızla büyüyen 
dijital müzik, müzik 
tüketiminin en yüksek 
mecrası olma yolunda
Teknoloji ve internet, alışılagelen kanallar dışına taşıdığı 
müziği de, dijital ekosistemin lokomotiflerinden birisi 
yaptı. Neredeyse her ay yeni bir dijital müzik satış 
platformunun açıldığını duyuyor ve müzik 
dinleme trendinin, on-line deneyimine 
dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Kalitesi 
artan, çeşitlenen yeni cihaz ve 
platformlarla sunulan dijital 
müzik endüstrisi, genişleyip 
küresel bir konum kazandı 
ve tüketiciye de ücret 
ödemesi gerektiğini 
öğretti. Popülaritesi 
artan dijital 
müzik dinleme 
servislerinin 
toplam 
gelirleri, 2014’te 
15 Milyar Dolara 
yaklaştı. Dünyada 
150’yi aşkın 
ülkede, 600’e yakın 
lisanslı dijital müzik 
hizmetiyle 35 milyon kadar 
parça, tüketicilere sunulurken 
telif hakkı ve korsan kullanım, en 
önemli sıkıntı olmayı sürdürüyor. 

Aslıhan Bozkurt
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En genel tanımıyla “sesin, biçim ve 
anlamlı titreşimler kazanmış hâli” 
olan müzik, insanoğlunun en büyük 

hobilerinden biri. Müzik, yüzyıllardır dinlendiren 
ve eğlendiren özelliğiyle farklı zevkleri olan her 
yaşta insanın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 
Teknoloji ve internetin gelişip yaygınlaşması, 
hem dünyanın birçok yerindeki müziğe ulaşmayı 
daha kolay kıldı hem de müziği ve müziğe erişimi 
alışılagelen kanallar dışına taşıdı. Teypler, müzik 
çalarlar, kasetler, CD’ler ve MP3 çalarlar yerini, 
web siteleri, mobil uygulamalar üzerinden 
dinlenebilen müzik servisleri ve dijital müzik 
platformlarına bıraktı. 
Günümüzde TV ve radyonun yanında çok daha 
yoğun olarak internet, GSM şebekeleri, dijital 
müzik çalarlar gibi birçok alanda müziğe erişip 
dinlemek, dijital müzik tüketimi yapmak mümkün. 
Milyonlarca şarkıya erişimi olanaklı kılan akıllı 
telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı 
televizyonlar, birer “on-line müzik medyası” haline 
geldi.  

Dünya müzik pazarında büyük pay sahibi olan 
gelişmiş ülkelerdeki yapımcı ve cihaz üreticileri, 
dijital ortama uyum sağlayan dijital ya da on-line 
müzik hizmetleriyle, mevcut müzik hizmetlerinin 
kalitesini arttırırken müzik, sunulduğu devasa 
çeşitlilikteki yeni cihaz ve platformlarla her geçen 
gün yeni tüketicilerin ilgisini çekti. On-line ve mobil 
cihazlardan müzik dinleme oranları artarken on-
line müzik alanında hizmet veren platformlarda 
ücretsiz ya da küçük ücretlerle istenilen sanatçı ve 
parçaları erişmek çok kolaylaştı. 
Son yıllarda dünya ve Türkiye’de neredeyse her ay 
yeni bir dijital müzik satış platformunun açıldığını 
duyuyor, küresel bazda dijital müzik dinleyici 
kitlesinin, sürekli hızlı bir şekilde genişlediğini 
görüyoruz. İnternet ve cep telefonları üzerinden 
gerçekleştirilen dijital müzik satışlarında da büyük 
bir artış gözleniyor. Hatta, müzik üzerine kurulu 
olan ve giderek büyüyen bir dijital ekonominin 
varlığından söz ediliyor. Çünkü sadece teknoloji 
ve internete adapte olmakla kalmayan müzik, 
gelişmelerin içinde yer aldı, teknolojiyi yönlendirdi, 

cihaz satışlarına katkı sağladı ve kayıtlı müzik 
pazarına etkisiyle ekonomik büyümeyi tetikledi. 
Böylece hayatın neredeyse her alanını ekonomik 
bir değere dönüştüren teknoloji-internet, müzikle 
de dijital ekosistemin lokomotiflerinden birisi oldu. 
Özellikle internet, tüm dünyada hem sanatçılara 
hem de müzik tutkunlarına nerede olurlarsa 
olsunlar birbirlerine ulaşabilecekleri eşi benzeri 
görülmemiş bir platform sağladı. Geliştirilen ve 
lisanslanan yeni dijital müzik hizmetleri, hızlı bir 
şekilde tüm dünyadaki yeni pazarlara yayıldı ve 
küresel genişlemesini sürdürdü. İnterneti yasal 
dijital ticaret için daha iyi bir yer haline getirmek 
üzere müzik şirketleri, arama motorları, ISP’ler, 
mobil operatörler, reklamcı ve ödeme sistemi 
sağlayıcıları olmak üzere bir dizi aracıyla bağlar 
kurdu. Çok değil dört yıl önce iTunes, Spotify ve 
Deezer gibi sınırlı sayıdaki şirket ve yaklaşık 20 
ülkedeki dijital müzik hizmetleri, hızla büyüdü. 
Kenya, Sri Lanka ve Vietnam gibi birçok ülke, 
ilk kez 2012’de dijital müzik hizmetlerinin 
açılmasına tanık oldu. Küresel ölçekte sürekli 
ve hızla büyüyen dijital müzik sektörünün, müzik 
tüketiminin en yüksek mecrası yolunda olduğunun 
altı çiziliyor.

Ve,  artık internette müzik para ederken yeni 
müzik endüstrisi, ihtiyacını karşıladığı tüketicinin, 
dijital müzik pazarına ücret ödemesi gerektiğini 
de benimsetip öğretti. Halen dünya genelinde 
150’yi aşkın ülkede 600’e yakın lisanslı dijital 
müzik hizmeti bulunuyor ve 35 milyon kadar parça, 
tüketicilere sunuluyor. Dünyada yasal olarak 
hizmet veren site ve lisanslı müziğin sayısında 
artış olurken lisanslı müzik ile müzik fanatiklerinin 
indirdikleri müzik sayısı arasındaki büyük fark 
(yaklaşık 10 katı) da gözden kaçmıyor.
 
Bu arada dünyada, müziğe dijital alanda kolay 
erişim, yasadışı üretim ve tüketimi de kolaylaştırdı. 
Bu noktada müzik yapımcıları, internetten 
müzik indirme ve korsan kullanımı konusunda 
önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Sektörde lisanssız 
hizmetlerini destekleyen illegal iş modellerini 
engelleme, tüketicilerin illegal içeriği bulması 
ve bunlara erişmesini zorlaştırma, yasal 
alternatifler konusunda tüketicileri eğitip internet 
kullanıcılarını lisanslı dijital müzik hizmetlerine 
taşımak çabası önem taşıyor. 

Türkiye’de ise, lisansız hizmet ve yasal olmayan 
yollardan içeriğe erişmek, internetten müzik 
indirmek insanların gözünde meşru görülüyor. 
Oysa müzik ve filmler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na göre lisans haklarına aykırı bir 
şekilde kullanılamaz ama büyük bir çoğunluğun 
bundan haber yok. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) BİLİŞİM Dergisi 
olarak EYLÜL 2015 sayımızın (179. Sayı),  “Dosya” 
sayfalarımızda “İnternette müzik ya da on-line” 
konusunu ele aldık. Bu kapsamda  MÜ-YAP 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü, YouTube, Fizy.com, iTunes, Sportify, 
Deezer,  TTNet, Turkcell, Avea, Vodafone ile 
iletişime geçtik. Ancak sayfalarımıza sadece MÜ-
YAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan ile 
meslek birlikleri, ana plak şirketleri, yayıncılar ve 
Vodafone’la ortaklıklar kuran  Spotify Türkiye Ülke 
Müdürü Ergül Çivi sorularımızı yanıtlayarak katkı 
verirken Turkcell Ürün, Servis ve İnovasyondan 
Sorumlu Grup Başkanı Yiğit Kulabaş, bir 
değerlendirme yazısıyla katıldı.

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan, 
“Tüketici için müziğe para ödememek cazip 
geliyor ama bence etik değil” vurgusu yaparken 
geleceğe umutsuz bakmadıklarını belirtip en 
büyük sıkıntının, izinsiz kullanım olduğuna dikkat 
çekti. “İnternetten müzik kullanımı, sektörü 
krize soktu demek yanlış olmaz” diyen, müziğe 
kolayca erişilebilmesinin fiziki satışları dibe 
vurduğuna işaret eden Seyhan, 2013’te MÜYAP’ın 
dijital alandan çekildiğini bildirdi. Seyhan, yasal 
önlemlerin yanı sıra, teşvik gibi iktisadi destekler 
sağlanmasının yararlı olacağı düşüncesinde.

“Amacımız, her an, her yerde, herhangi bir 
duygu durumunda insanlara hitap edecek müziği 
bulmalarını sağlamak” diyen Spotify Türkiye 
Ülke Müdürü Çivi, 58 pazarda, 75 milyondan 
fazla aktif ve 20 milyon ücretli abone tarafından 
kullanıldıklarını söyledi.  Çivi, tüm dünyada müzik 
sektöründeki hak sahiplerine 3 milyar dolardan 
fazla telif ödediklerini belirtip yasal on-line müzik 
dinleme platformları sayesinde korsan müziğin 
düştüğüne işaret etti. 

 Turkcell Ürün, Servis ve İnovasyondan Sorumlu 
Grup Başkanı Kulabaş, Haziran 2015 itibariyle 
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“Turkcell Müzik”in, 1.1 milyondan fazla kullanıcısı 
bulunduğunu duyururken 2005’ten beri dijital 
müziğin kullanıcıyla yasal platformlarda 
buluşmasına önem verdiklerini, ağırlıklı olarak 
hazır Fizy listelerini dinlettiklerini söyledi. 

Eser sahibinin mali ve manevi hakkı, 
“Temel insan hakkı”

10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda benimsenip ilan edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin 27’nci maddesine 
göre, eser sahiplerinin mali ve manevi hakları, 
“temel insan hakları” olarak kabul ediliyor. Ama 
hâlâ bu alanda zorluklar yaşanıyor. Dijital çağda 
da, sanatçıların dijital ortamda telif haklarının 
gözetilmesi ve nasıl korunacağı tartışmaları 
sürüyor. Öncelikle dijital müzik pazarında, çok 
fazla illegal bedava müzik bulunuyor. Dünya dijital 
müzik piyasasında, rekabet ve pazarlıklar sürerken 
yasalar, meslek birliklerinin yapısal sorunları 
ve sanatçıların örgütsüzlüğünden kaynaklı 
nedenlerden dolayı telif hakkı kayıpları yaşanmaya 
devam ediyor.

1992 yılında Thomson-Fraunhofer ortaklığıyla 
sanal olarak iletilmesi mümkün, ilk kayıplı 
sıkıştırılmış dijital ses biçimi, “MP3” çıkarılıyor. 
1994’ten itibaren de MP3 ses dosyaları internette 
dolaşmaya başlıyor. MP3’ün telif hakkının ödenip 
ödenmediği, satın alınıp alınmadığını kontrol 
etmek çok zorken 1997’de Michael Robertson 
kullanıcılar için, 117.500 sanatçıdan gelen 750 bin 
müzik dosyası sunan mp3.com’u kuruyor. 

Uluslararası Fonogram Sanayisi Federasyonu’nun 
(International Federation of the Phonographic 
Industry - IFPI) 2013 Dijital Müzik Raporu’na göre, 
dijital müzik endüstrisi, 1998’den bu yana en iyi 
performansına ulaşırken genişleme tam anlamıyla 
küresel bir hal aldı. 2014 Raporu’na göre ise, 
2014’te dijital satışlar dünyada 6.900, Türkiye’de 
ise 9.7 milyon Dolar oldu. 

Türkiye’de dijital müzik alandaki gelir, 
düşük 

Türkiye’de de, bu alanda ciddi telif kayıpları 
yaşanıyor, eser sahiplerinin hakları kendilerine 
iade edilmiyor. En çok müzik videosu izlenen 

YouTube, 2007’den beri Türkiye’de faaliyette 
olmasına karşın eser sahiplerine herhangi bir 
bedel ödemiyor, 2013 yılı ve öncesine ait olan 
borçlarını kabul etmiyor ve eser sahibine ait olan 
video üzerinde şarkıyı kullanma (senkronizasyon) 
hakkını talep ediyor. Öte yandan TTnet ve Turkcell 
gibi operatörlerden toplanan gelirlerin, eser 
sahiplerine iade edilmediğine ilişkin birtakım 
iddialar gündeme geliyor. 

Bu arada Türkiye’de müzik yapımcılarının dijital 
alandan elde ettikleri gelire ilişkin verilere 
ulaşmak pek mümkün değil. 10 yıl önce (2005) 
bu gelirin 1.1 Milyar Dolar olduğu belirtilmişti. 
Bu rakamın yıllar içinde katlanarak hızla arttığı 
biliniyor. Ancak yine de Türkiye’deki müzik 
yapımcılarının dijital alana yönelik elde etmiş 
oldukları  gelirlerin son derece düşük olduğuna 
işaret ediliyor. Bunun nedeni, teknolojik 
yeniliklerin Türkiye’ye geç girmesi ve yasal 
satış olanaklarının  ortaya çıkmaması olarak 
gösteriliyor. 
Bu eksikliğin farkına varan MÜ-YAP,  “Dijital 
Müzik Platformu Projesi”yle, müzik sitelerinin 
download, streaming vb hizmetleri yasal yoldan 
vermelerini sağlayacak bir yapı oluşturmayı 
hedefledi. Sistemin temelinde müzik siteleri 
için ön ödeme ve minimum ücret uygulamasına 
dayanan bir ücretlendirme söz konusu. Sadece 
internet üzerinden müziğin kullanımı için değil, 
cep telefonlarına orijinal kayıtların indirilmesi 
ve cep telefonlarından da müziğin dinlenmesi 
için ilgili servis sağlayıcılarının da yararlanacağı 
platform, lisans sözleşmelerinin yapılmasıyla cep 
telefonu operatörlerinin içerik taleplerini yasal 
zemine oturttu. Yapım şirketlerinin ürünlerini 
doğrudan pazarlama talebinde bulunmasıyla MÜ-
YAP, 2013’te dijital alandan çekildi.
 
Dijital müzik servisleri, CD’leri geçti

24 saat yayın yapan, istenilen şarkının seçilip 
dinlendiği on-line müzik servisleri giderek 
büyüyor. Şarkı indirmeleri ve aboneliklerinden elde 
edilen küresel gelirler, ilk kez fiziksel formatların 
satışlarını geride bıraktı. Amerika Kayıt Endüstrisi 
Birliği (Recording Industry Association Of America- 
RIAA) tarafından Mart 2015’te yayınlanan verilere 
göre, CD satışları 2014 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 7.1, müzik dosyalarını sadece indirmeye 

açan siteler ise yüzde 8.7 oranında azaldı. Büyüme 
gösteren tek alan, on-line müzik hizmetleri veren 
servisler oldu ve bunlar yüzde 29 oranında büyüdü. 
Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu 
(International Federation of the Phonographic 
Industry-IFPI) tarafından Nisan 2015’te yayınlanan 
raporda ise, 2014’te dijital gelirlerin yüzde 7’ye 
yakın büyüyerek 6.85 milyar dolara ulaştığı, 
CD’lerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu fiziksel 
satışların yüzde 8 azalarak 6.82 Milyar Dolar 
olduğu kaydedildi. Rapor, dijital müzik dinleme 
servislerinin de artan popülaritesini ortaya 
koydu. Buna göre, Spotify gibi servisler yüzde 40 
büyüyerek 1.57 Milyar Dolarlık gelire ulaştı. 2014 
yılında toplam gelirler sadece yüzde 0.4 oranında 
düşerek 14.97 Milyar Dolar olarak kaydedildi. 

Müşterilerin müziği ücretsiz olarak edinmeyi 
tercih ettiklerini gösteren IFPI raporuna göre, 
tüketicilerin yüzde 35’i son 13 ayda ücretsiz bir 
servisten yararlandı, sadece yüzde 16’lık bir kısmı 
abonelik için para ödedi.

Bu arada IFPI, dünya genelindeki internet 
kullanıcılarının yüzde 26’sının düzenli olarak 
lisanssız hizmetleri kullandığını belirtirken 
“korsan”lığın, müzik endüstrisinin dijitalleşmesi 
önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti. 
Korsanlık, lisansı olmayan streaming siteleri, P2P 
veri paylaşım ağları, cyberlockers ve lisanssız 
mobil uygulamalar gibi çok sayıda form ve kanal 
ile müzik endüstrisine zarar veriyor.
Müzik sektörünün uzmanları, hükümetler ve 
müzik endüstrisinin diğer ortaklarının dijital 
müzik pazarında telif hakları, hakların yönetimi 
ve korsanlığa karşı kampanyaları gündemlerine 
almaları çağrısında bulunuyorlar. Müzik 
endüstrisinin; film, müzik ve oyun gibi dijital 
medyaların günümüzde çok kolay bir şekilde 
kopyalanabilmesi nedeniyle lisans haklarını 
kontrol etmek amacıyla geliştirilen erişim kontrol 
sistemi olan Dijital Haklar Yönetimini (Digital 
rights management- DRM) desteklemesi ve 
internet servis sağlayıcılarıyla müziğin korsandan 
korunması için daha çok işbirliği içerisine girmesi 
öneriliyor. 
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Diyanet: Telif ödemeden, internetten 
müzik ve program indirmek 

Diyanet İşleri 
Başkanlığı, internetten 
program, yazılım, 
kitap, müzik indirme 
ve bunları kullanmanın 
dinen caiz olmadığını, 
bunun başkasının 
emeğini gasp anlamına 
geldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir vatandaşın, “İnternetten 
program, yazılım, kitap, müzik indirmek ve 
bunları kullanmak helal midir?” sorusunu 

27 Ocak 2015 yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu, sanal alemden, ürün 
sahibinin izni olmadan indirme işleminin kul hakkı 
ihlali olduğunu açıkladı. Kurul, açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi: 
“Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her 
iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu 
gerektirir. Bu sorumluluk ise söz konusu 
hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik 
alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe büyük 
değer verir, haksız kazanca karşı çıkar. Kur’an-ı 
Kerim’de, ‘İnsan için ancak çalıştığı vardır.’ (Necm, 
53/39) buyurulur. Hz. Peygamber de (s.a.s.) emeğin 
hakkının verilmesini değişik hadisleriyle ifade 
etmişlerdir. Bunlardan birinde, ‘Hiçbir kimse, 

elinin emeği ile kazandığını yemekten daha hayırlı 
bir kazanç yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davud 
da kendi elinin emeğini yerdi’ buyurmuşlardır.

Teknolojinin geliştiği, insan emeğinin çok değişik 
şekil ve ortamlarda tezahür ettiği günümüzde 
aynı ölçüde hak ve emek ihlalleri söz konusu 
olmaktadır. Bu hak ihlalleri elektronik ve 
bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür 
haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp 
etmiş olmamakta, aynı zamanda, o alanlarda 
emek harcayan insanların yeni ürünler üretme 
konusundaki şevkini kırmakta, bu da geniş 
anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. 
Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet 
ortamına geçirilmiş olan her türlü program, 
yazılım, kitap müzik gibi ürünleri ilgililerin izni 
olmadan elde edip kullanmak caiz değildir.”

haram
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İnternetten müzik indirmek değil 

paylaşmak yasak
Ülkemizde 2013’te, yasal servis sağlayıcıların ücretli müzik paketleri 
oluşturup müşterilerine satmasıyla dijital müzikte yeni dönem başladı. 
Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, “dijital korsanlık” olarak adlandırılan 
fikir hırsızlıklarına karşı yeni bir modeli hayata geçirmeye çalışıyor. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre, “eser 
sahibinin izni olmadan 

herhangi bir eser kullanılamaz, umuma arz 
edilemez”. Bu nedenle internet üzerinden müzik 
dinlemek/izlemek yasak değil sadece indirmek 
telif hakkı dolayısıyla yasak.  Yani şarkı indirmek 
değil, paylaşmak yasak. Ama Facebook ve twitter 
gibi sosyal ağlardan link paylaşmak da yasak değil. 

Bu arada “korsan sitelerden şarkı indirme” 
konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun 
zamandır, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” 
hazırladığı ancak bir türlü TBMM gündemine 
getiremediği biliniyor. 

Türkiye müzik piyasasına yön veren hak 
sahiplerinin yaptığı düzenlemeyle, 15 Temmuz 
2013’te yürürlülüğe giren yeni modelle beraber 
Türkiye’de dijital müzikte yeni bir dönem başladı. 
Artık yurtdışında uzun yıllardır kullanıldığı gibi 
müzikseverler dinledikleri müziğin maliyetine 
paket satın alarak ortak oluyor. Hak sahipleriyle 
yapılan anlaşmalar gereği, yasal servis sağlayıcılar 
ücretli müzik paketleri oluşturarak müşterilerine 
satıyor.

Yürürlüğe giren ve yasal internet siteleri ile hak 
sahipleri arasında yapılan anlaşma sonrasında 
zorunlu olarak başlayacak uygulama, tüm müzik 
sitelerini de kapsıyor. İnternette müzik dinleme 
servisleri yaygınlaştığı günden beri, sanatçılar ve 
yapım şirketleri hizmetin ücretsiz sunulmasından 
dolayı zarar ettiklerini dile getirdi. Artık bu duruma 
son verildi ve dijital ortamlara müzik dinlemek ve 
indirmek paralı hale geldi.

Serbest paylaşım dönemi bitecekti

Twitter ve Facebook üzerinden her gün 
milyonlarca şarkı ve film paylaşımı yapılıyor.  2013 
Kasımı’nda basında yer alan haberlere göre ise, 
internet üzerinde “müzik indirene” ağır cezalar 
gelecekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, internet 
üzerinden yapılan ve “dijital korsan” olarak 

adlandırılan fikir hırsızlıklarına karşı yeni bir 
modeli hayata geçirmeye çalışıyordu. 

Haberlere göre, internetten müzik, film ve dosya 
indirmeyi içeren “fikir” hırsızlıklarına karşı 
Fransa’daki “uyar-kaldır” modeli uygulanacak. 
Modelle ilk defa bireysel internet kullanıcılarının 
korsan ürün indirmesi de “suç” sayılacak. 
Vatandaşlar, ilk seferinde e-posta, ikincide eve 
mektup yollanarak uyarılacak. Uyarılara karşın 
üçüncü kez korsan eser indiren kullanıcılara 
para cezası uygulanacak. Paylaşanları robot 
yazılım yakalayacak. Yasayı ihlal edene 2 bin TL’ye 
kadar para, CD çoğaltana ise 4 yıla kadar hapis 
cezası verilecek. Yapılacak yasal düzenleme ile 
Türkiye’de sınırı hiç çizilmeyen bir alanın sınırlarını 
belirleyecek. Paylaşım serbest dönemini bitirerek, 
eser sahiplerinin haklarını internet üzerinden 
de koruyacak. Çalışmanın bir benzeri Fransa’da 
bulunuyor, ancak Türkiye’de yapılan değişikliğin, 
kapsadığı alan ve getirdiği yenilik ile dünyada bir 
ilk olma özelliği taşıyacağı bildirildi.

“Her geçen gün artan dijital korsanla mücadele 
etmek ve bunu cezadan çok caydırma yöntemi 
olarak gerçekleştirmeyi” hedeflediklerini 
açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları 
Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Telif Hakları 
Yasası’nda yapılacak değişiklik ile telif hakkının 
daha fazla garanti altına alınacağını belirtti.

Düzenlemeyle radikal kararlara imza atılacağını 
savunan Çelik, “Yeni çalışma ile bilgisayarınızdaki 
filmi, müziği, kitabı, fotoğrafı paylaşırsanız suç 
işlemiş olacaksınız. Facebook, Twitter gibi sosyal 
paylaşım sitelerinden ya da mailiniz üzerinden 
bir sanatçının şarkısını paylaşırsanız 500 TL’den 
2 bin TL’ye kadar para cezası ya da eserleri bir 
CD’ye kopyalayıp paylaşırsanız o zaman 2 yıldan 
4 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Ancak link 
paylaşırsanız bunun cezası yok. Çünkü link yasal 
bir yeri adres göstermektir” dedi.

Tüm eserlere belli bir kod verileceğini bildiren 
Çelik, hazırlanacak robot yazılımın yasal olmayan 
her paylaşım yapıldığında internet üzerinden 
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IP adresi belirleyerek kişinin yakalanmasını 
sağlayacağını kaydetti. Çelik, bu robot yazılım 
sadece belirlenen kodları tarayacağını bildirdi.

 “Böyle bir tasarı yasalaşamaz”

Tasarı, bilişim camiasında ses getirdi. “Böylesi 
bir programın sadece bilgisayarlardaki MP3’leri 
taraması düşünülemez” diyen Bilişim Avukatı 
Gökhan Ahi, sadece korsanı önlemek amaçlı 
görünen yazılımın MP3’leri bulabilmek için 
bilgisayarlardaki tüm verileri taraması gerektiğine 
vurgu yaptı. Ahi, bunun bir “gizlilik ihlali” 
olduğunu ve tasarının bu haliyle hiçbir şekilde 
yasalaşamayacağını söyledi.

“Tasarı bu halde Meclis Genel Kurulu’ndan döner, 
oradan da dönmezse Cumhurbaşkanlığı’ndan, 
oradan da dönmezse Anayasa Mahkemesi’nden 
döner. Çünkü tasarı bu haliyle düpedüz anayasaya 
aykırı” değerlendirmesi yapan Ahi, böyle bir 
şeyin yasalaşması halinde de korsanın önüne 
geçilemeyeceğini söyleyip sözlerini şöyle bitirdi:

“Eğer casus yazılımın bilgisayarlara inmesi 
resmiyet kazanırsa bu sefer bir kampanya 
başlatılır ve kullanıcıların bu casustan nasıl 
korunabileceğinin yollarını anlatan tonla makale 
görürsünüz internet sitelerinde. O zaman da 
kimseyi izleyemez hale gelirsiniz.”

Söz konusu tasarı için “Bilgisayarların izlenmesi 
için bir bahane” diyen PCNet Yayın Yönetmeni 
Erdal Kaplanseren, insanları izleyebilmeyi 
kolaylaştırmak için yasal zemin hazırlandığına 
işaret ederek şu açıklamayı yaptı:

“İnsanlar eskisi gibi korsan MP3 indirmekle 
uğraşmıyor; müziklerin çoğu ücretsiz ve 
seçenekler arttı. İnsanlar artık internetten film 
bile indirmiyor, on-line izliyorlar. Trend indirmek 
değil artık anında izlemek. Türkiye’de yerli yabancı 
online müzik servislerinde herkes istediği şarkıyı 
dinleyebiliyor. Korsan müzik indirme konusunda 
abartılacak bir durum yok. Lisanssız olarak film 
müzik indirme siteleriyle uğraşmalılar.”

CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan, 
illegal olarak MP3 indirmenin elbette kötü bir şey 

olduğunu; ancak devletin casus yazılım kullanmak 
yerine çok daha pratik yollara başvurabileceğine 
dikkat çekerek “Devlet isterse internet servis 
sağlayıcılarının kayıtlarına bakarak kullanıcıların 
hangi siteye girdiğini, hangi dosyaları indirdiğini 
anında görebilir ve illegal bir durum söz konusuysa 
bu kayıtları delil olarak kullanabilir” diye konuştu.

Uluslararası 
Antalya 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Savaş Bozbel ise, 
10 Şubat 2014’te 
Anadolu Ajansı’nda 
yer alan haberde 
konuya ilişkin 
açıklamalarda 
bulundu. 
Halen üzerinde 
çalışılan Fikir ve 
Sanat Eserleri 

Kanunu’nun yasa olması durumunda internetten 
müzik indiren kişilerin IP (Internet Protocol) 
adreslerinin Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nca (TİB) bir yazılım sayesinde 
bulunacağına değinen Prof. Dr. Bozbel, “Yani 
kanun koyucu sizin bilgisayarınıza casus yazılım 
gönderecek. Buna sistem müsaade edecek. Erişim 
sağlayanlar müsaade etmek zorunda kalacak” 
dedi.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısı 
hakkında yürütülen çalışmaların oldukça gizli 
olduğunu belirten Bozbel, Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü’nden bu çalışmalar hakkında bilgi 
istendiğini ancak böyle bir bilgi sunmadıklarını 
da söyledi. Bozbel, taslağın kanuna dönüşmesi 
durumunda bilgisayarlara müsaadesiz bir şekilde 
belge indirilmesinin, “kişilik haklarının ihlali” 
şeklinde kabul edileceğini anlattı.
İnternet erişimi olan tüm bilgisayara servis 
sağlayıcısı aracılığıyla uygulanan IP adresinin de 
bireysel bir bilgi olduğuna değinen Bozbel, bu 
adres ile kişinin bilgisayarda tüm yaptıklarına 
ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Yalnızca IP adresinin kimin olduğunun bulunması 
için dahi hâkim kararının olmasının zorunlu 

olduğunun altını çizen Bozbel, Avrupa 
Adalet Divanı’ndan çıkan bir kararda 
“IP adresinin bireysel bilgi” 
olduğuna işaret etti. 

Devir veya lisans 
almadan müzik 
paylaşanlara maddi 
tazminat davası

“Fikri Hukuk Bakımından 
Internet Ortamında 
Müzik Sunumu” adlı 
kitabında Prof. Dr. Tekin 
Memiş, günümüzde film 
ve müzik yapımcılarının 
son zamanlarda en çok dert 
yandığı konunun başında 
internet ve korsan kullanımı 
geldiğine değiniyor. Memiş kitabında,  
“Ülkemizde artık internetten müzik ve film 

indirmek insanların 
gözünde oldukça meşru 
görülmektedir. Fakat 
unutmamak gerekir ki; 
müzik ve filmler 5846 
sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na göre, 
lisans haklarına aykırı 
bir şekilde kullanılamaz. 
Aksi takdirde bilişim suçu 
işlenmiş olur. 
Sanatçılar emeklerinin 
karşılığını alamadıklarını 
belirtirken vatandaş ise 
‘Para vardı da biz mi 
almadık? Orjinale para mı 

dayanır?’ mantığıyla hareket ederken bu işten 
aslında herkes mağdur oluyor ” vurgusu yapıyor.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
80. maddesi aslında olayı oldukça net bir şekilde 
açıklıyor. Bu maddeye göre; İnternet ortamında 
devir veya lisans almadan müzik, sinema veya 
diğer tarz eserlerin paylaşımını yapan kişiler, 
eserin hak sahibi ve bağlantılı kişilerin haklarına 
tecavüz ettiği açık bir şekilde belirtilmiştir.

İnternette yapılan müzik paylaşımı ile ilgili hak 
ihlallerine karşı, manevi tazminat ve Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu 68. maddeye göre maddi 
tazminat davası açılabilir. Bu tazminat davalarında 
ise asıl önemli olan Borçlar Kanunu 41. ve 50. 
maddelerine göre internet servis sağlayıcılar ve 
bilgi depolayıcılar da ihlalden haberdarlarsa ve 
kontrol imkanları varsa dahil edilebilir.

Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 
maddesine göre ceza davası da açılabilir. 
Cezası ise bir yıldan, üç yıla kadar hapis veya 
adli cezasıdır. Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu Ek 4. madde doğrultusunda; yasalara 
aykırı veya izinsiz fikir ve sanat ürünlerini veya 
müzik parçalarını bulunduran veya onlara 
ulaşmaya olanak tanıyan internet siteleri için 
Türk Telekom’daki filtrelemeyle sitelere erişim 
engellenir.
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