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21. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali kapsamında Kuşadası’nda 20-21 Haziran tarihlerinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Altın Güvercin Müzik Festivali 

Organizasyonu işbirliği ile düzenlenen II. Telif Hakları Sempozyumunda Telif Hakları Genel Müdür 

Yardımcısı V. Özgür Semiz’in moderatörlüğünde “Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde 

Yeni İş Modelleri ve İlgili Hukuki Düzenlemeler” başlıklı oturum ile Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz’un moderatörlüğünde “Uluslararası Alanda Müzik Eserlerinin 

Lisanslanma Modelleri” başlıklı oturum kapsamında MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy, MÜYAP Genel 

Sekreteri Ahmet Asena, Avukat ve RATEM hukuk danışmanı Erdem Türkekul, Uluslararası Fonogram 

Endüstrisi Federasyonu (IFPI) Uluslararası Ticaret Birimi Başkan Xenia Iwaszko, İngiliz musiki eseri 

sahipleri ve yayımcıları meslek birliği “PRS for Music” ve Alman musiki eser sahipleri meslek birliği 

“GEMA”nın yan kuruluşu olan dijital müzik lisanslama şirketi CELAS GmbH Genel Müdürü Alexander 

Wolf ile İzmir Cumhuriyet Savcısı Nevhan Akyıldız’ın gerçekleştirdiği sunumlar ve yapılan 

değerlendirmeler neticesinde aşağıda yer alan temel hususlar ön plana çıkmıştır. 

1. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yön verdiği gelişmeler, telif haklarına dayalı kültür endüstrisinde 

önemli gelişmeler ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmeler, telif haklarına konu eserlerin dijital alanda 

çoğaltılması, yayımı ve kamuya iletiminde sınırsız olanaklar, yeni iş modelleri ve lisanslama teknikleri 

doğurmaktadır. 

2. Bu gelişmeler yaşanırken dijital alan, aynı zamanda telif haklarına konu eserler üzerindeki hakların 

kusursuz ve kolay bir şekilde ihlal edilmesine de yol açmakta, tüm bu hususlar, uygulamada yeni 

bilişim çözümlerini, etkin hukuki düzenlemeleri, kurumsal, sektörel ve yargısal uygulamaların varlığını 

gerekli kılmaktadır.  

3. Günümüz dünyasında telif haklarına dayalı kreatif sektörler, bir yandan toplumun kültürel 

değerlerinin korunup geliştirilmesi ve gelecek nesillere taşınması bakımından önem taşırken, diğer 

yandan kültür endüstrisi olarak yarattığı katma değer dikkate alındığında, ekonomik gelişmenin temel 

dinamiklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4. Günümüz gelişmiş ekonomileri, kültür endüstrisinin yarattığı sosyal ve ekonomik kazanımların 

büyüklüğünü ve potansiyelini dikkate alarak müzik, sinema, edebiyat, güzel sanatlar ve bilişim gibi 

alanlarda kreatif sektörleri koruma ve geliştirme politikası izlemektedir. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim 

teknolojileri ve dijital alanda ortaya çıkan devasa gelişmelere paralel bir şekilde kültür endüstrisi 

ürünlerinin serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik yeni hukuki düzenlemelere 

gidilmekte, kreatif ürünlerin üretimi, yayımı, kamuya iletimi ve lisanslanmasında yeni iş modelleri 

hızla uygulamaya konulmaktadır. 

5. 2000’li yıllar ile birlikte ülkemizde de kültür endüstrisinin bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya 

çıkan gelişmeleri yakalayabilmesi açısından hukuki ve teknolojik alt yapının oluşturulması konusunda, 

önemli adımlar atılmıştır. 



6. Ülkemiz müzik sektörü özelinde son yıllarda atılan adımlar ile eserlerin dijital alanda çoğaltılması, 

yayımlanması ve kamuya iletiminde önemli gelişmeler kaydedilmiş ve küçümsenemeyecek ölçüde bir 

dijital pazar oluşmuştur. Bununla birlikte söz konusu adımlar, halen istikrarlı bir şekilde geliştirilmeye 

ihtiyaç duymaktadır.   

7. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve dijital dünyanın sınırsız doğası ve barındırdığı ekonomik 

dinamizm karşısında, müzik sektörünün bugüne kadar fiziki dünyaya ait konvansiyonel üretim 

yöntemleri ile gelişimine devam etmesi, artık tek başına yeterli görünmemektedir.  

8. Müzik sektörünün temel yapı taşlarından biri olan telif birliklerinin yürüttüğü temsili lisanslama 

çalışmalarının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi yanında, eserlerin çoğaltılması, yayımlanması ve 

kamuya iletiminde dijital alanın sunduğu alternatiflerin optimal şekilde değerlendirilmesi ve sektörel 

işbirliği içinde katma değer yaratan projeler geliştirilmesi, ülkemizde eser sahipleri ve bağlantılı hak 

sahiplerinin ortaya koydukları kreatif ve üretici etkinliğin ödüllendirilmesi ve müzik sektörünün 

çağdaş gelişmeler doğrultusunda geleceğe taşınması bakımından önem taşımaktadır. 

9. Ülkemiz müzik sektörü özelinde fiziki ve dijital alanda ortaya çıkan gelişmeler, global düzeyde 

yaşanan gelişmeler ile paralellik arz etmekte, benzer sorunlar, benzer kavramlar ile açıklanmakta ve 

özgün ihtiyaçlar doğrultusunda benzer araçlar ile çözüm arayışına girilmektedir.    

10. Tüm dünyada yaşanan gelişmelere paralel bir şekilde eserlerin üretim, iletim ve dağıtımında dijital 

teknolojilere yönelim ve tüketici tercihlerinde ortaya çıkan değişimler gibi sebeplerle ülkemizde fiziki 

alanda eser satışlarında ortaya çıkan düşüş, dijital alanın sunduğu yeni iş modelleri ile telafi edilebilir 

görünmektedir. Fiziki satışlarda azalma yaşanırken dijital müzik satışlarındaki artış düzenlilik arz 

etmekle birlikte, bu artış grafiği, henüz fiziki dünyada ortaya çıkan gelir düşüşlerini karşılayabilir 

düzeyde bulunmamaktadır. Ancak bu tablo, ülkemizde uzun vadede, yerinde geliştirilecek koruma 

politikaları, uygulamaları ve iş modelleri ile olumlu yönde değişim gösterecek potansiyele sahiptir.  

11. İnternet, dijital mecra, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sınırsız doğası, müzik eserlerinin 

kullanımına da sınır ötesi bir nitelik kazandırmaktadır. Özellik arz eden bu durum, müzik sektörünün 

oyuncularını ve telif birliklerini hak takibinde sınır aşan operasyonlara yöneltmekte, uluslararası 

alandaki lisanslama ve benzeri konulardaki işbirliğinin önemi, bu bağlamda artmaktadır. Bu itibarla, 

gerek temsili alanda gerekse dijital lisanslamalarda ortak hareket edilmesi ve işbirliği içinde yol 

haritası geliştirilmesi, müzik sektörünün gelişimi bakımından dikkat çekilmesi gereken bir husus 

olarak karşımıza çıkmaktadır.     

12. Günün değişen koşulları, pazarın büyüyen yapısı ve mali operasyonların artış gösteren trendi 

karşısında, müzik sektörü ile binlerce eser sahibi ve bağlantılı hak sahibine güven verilmesi ve 

herhangi bir şaibe algısına yol açılmaması bakımından, telif birliklerinin etkin, şeffaf, hesap verebilir 

bir yapıda her an denetlenebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri, zorunluluk arz eden bir husus 

olarak değerlendirilmektedir.    

13. İnternet ortamında müzik eserlerinin tüketilme alışkanlıklarına ilişkin yapılan araştırmalar, son 

kullanıcıların oransal olarak önemli bir bölümünün yasadışı web sayfalarından bu eserlere ulaşma 

eğilimine sahip olduğunu ve bazı kullanıcıların ise yasal kullanımlar yanında yasadışı kullanım 

alışkanlıklarını sürdürdüklerini göstermektedir. Yasadışı müzik eseri servisi yapan web sayfaları ile 



mücadelenin etkin kılınması ve son kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmek bakımından çözüm; güçlü 

bir mevzaut altyapısı, etkin ve hızlı işleyen yargısal uygulamalar ve bilinçlendirme politikalarıdır. 

14. Hazırlık çalışmaları devam eden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağında, telif birliklerinin etkin şeffaf ve hesap verebilir bir 

yapıda faaliyetlerini sürdürmeleri, lisanslama faaliyetlerinde bugüne kadar ortaya çıkan sorunların 

çözümüne yönelik geliştirilen ortak lisanslama modeli ve dijital alanda ortaya çıkan hak ihlallerine 

ilişkin getirilen düzenlemeler, telif hakları korumasının hakkaniyet içinde, etkin ve dengeli bir şekilde 

sağlanması ve hak ihlalleri ile mücadelede etkin mekanizmaları tesis eder niteliktedir. 

15. Telif hakları sisteminin koruma ve kullanma dengesi gözetilerek istikrarlı ve sürdürülebilir bir 

yapıya kavuşturulması ile idari ve hukuki altyapının günümüz gereksinimlerini karşılayacak şekilde 

tesis edilmesi hususlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve koordinasyon içinde olunan diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile telif birlikleri ve sektör nezdinde kararlılık söz konusudur. 


