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ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARI İÇİN ENTELLEKTİJEL MÜLKİYET
VE DİJİTAL İÇERİK HAKLARI, DÜZENLEME VE
DİJİTAL ÖDEME SİSTEMLERİ

Yurdagül ÜNAL*-Nevin SELÇUK**

GİRİŞ
Bilindiği üzere günümüzde bilgi kaynakları çok çeşitlilik göstermektedir. Bu
çeşitli bilgi kaynaklarından birisi de elektronik bilgi kaynaklarıdır. Getirileri ve gö
türüleriyle birlikte hayatımıza girmiş olan elektronik bilgi kaynakları birçok şeyin
üzerinde yeniden durulmasını, düşünülmesini gündeme getirmiştir. işte bu, üze
rinde detaylıca durulması gereken ve elektronik ortamın da işin içine girmesiyle
format değiştiren konulardan birisi ise elektronik bilgi kaynakları için, entellektüel
mülkiyet haklarıdır. Konu; entellektüel mülkiyet hakları, elektronik mülkiyet hak
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ları, elektronik bilgi, elekt:-onik kopyalama gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır.
Bu bileşenlerin tanımları kısaca şöyle yapılabilir;
Entellektüel mülkiyet hakları, eser üzerindeki haklar ve komşu haklardan
oluşmaktadır. Eser kavramı bilgisayar programlarını da içerecek biçimde, ilim ve
edebiyat eserlerini, müzik eserlerini, güzel sanat eserlerini, sinema eserlerini ve
veri tabanlarını da içeren işlenmeleri kapsamaktadır. Komşu haklar ise; icra sa
natçılarının, fonogram da denilen ses kaydı yapımcılarının ve radyo-televizyon
gibi yayın organlarının icraları, tespitleri ve yayınları üzerindeki haklardan oluş
maktadır (Fikir ... , 1995).
Elektronik mülkiyet hakları ise, elektronik ortamdaki bilginin yani makine ta
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rafından okunabilen bilginin mülkiyet hakkıdır. Bu durumda "elektronik bilgi ne.dir"
•
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sorusu cevaplanacak olursa, makinece okunabilir formdaki bilgidir denilebilir.
Elektronik (on-line) veri tabanlanni, floppy diskler ya da CD-ROM'lan, bilgisayar
programlanni ve Internet ya da ulusal aglar kanal1yla eri$ilen elektronik bilgiyi
i9ine almaktad1r (Norman 1994:171 ).
Elektronik bilgi, elektronik kopyalamay1 ve bu da elektronik bilginin m0lkiyet
hakfanni beraberinde getirmektedir. Bu baglamda elektronik kopyalamaya deginilecek olunursa, makinece okunabilir formdaki 9al1$malann depolanmas1 , g6ri.inti.ilenmesi, 9ogalt1lmas1, dag1t1m1 ya da yeniden i.iretimidir. Bu da; optik taray1c1lar kullanarak telif hakk1 olan eserleri say1salla$t1rmak, kag1t formatmdaki
eserleri kelime i$1emciye aktarmak, 9evrimi9i veri tabanlanndan CD-ROM ya da
floppy disklerden kag1t ortama aktarmak, veri tabanlarmdan dogrudan bilgisayara aktarmak, elektronik materyalleri yerel aglara g6ndermek, fa~s ya_da eposta yoluyla baz1 9ah$malan g6ndermek $eklinde ger9ekle$tirilmektedir (Norman 1994:171-172).
Bu 9ah$mada; elektronik telif hakk1nin kapsammdan, konuyla ilgili 9e$itli kurumlar ve 9ah$malarmdan, elektronik bilgi kaynaklan i9in telif hakkmm ihlalini 6nlemek amac1yla ileri s0ri.ilen baz1 96z0mlerden, 6deme sistemlerinden ve Ti.irkiye'deki durumdan bahsedilmeye 9ah$1lacakt1r.

ELEKTRONiK BiLGi KAYNAKLARI iCiN ENTELLEKTUEL
MULKiYET HAKLARI

Bilgi 0retildikten sonra; kopyalanmas,, payla$1lmas1, dag1t1m1 90k kolay bir $ekilde yap1labilmektedir. Teknoloji bu konuda insanlara sm1rs1z imkanlar saglamaktad1r; 6yle ki yap1lan kopyalama orijinaline hi9bir zarar vermeden yap1labilmekte ve hatta, hangisinin orijinal oldugu sorusunu _bile akla getirebilmektedir. Bu da bilginin bir mi.ilk olarak korunmasm1 g09le$tirmektedir. Bu nedenle
her i.ilkede telif haklanyla ilgili yasalar, 9ah$malar mevcuttur ve geli$melere paralel olarak yenileri de yapllmaktadir (Kurbanoglu 1995:176). Burada geli$melere paralelden kas1t teknolojidir. Q0nk0 teknoloji fikir ve sanat eserlerinin
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kapsamIni ve bu eserlerin kaydedildigi ortamlan · geli 9tirmekte ve degi9tirmektedir. Bu degi 9imlerden birisi de bilginin kar91m1za elektronik olarak c;;1kmas1d1r. Tabii ki bu elektronik bilginin de bir hak sahibi vard1r ve teknoloji bu hak
sahiplerini tedirgin eden bin;:ok problemi de beraberinde getirmektedir. $byle ki;
elektronik ortamdaki bilgiler de telif hakk1 kanunlan kapsamIndadir ve bu bilgilerle ilgili her turlO c;;ai1 9ma hak sahibinin iznini gerektirir. Hak sahipleri 9al19malanni yanil9 kullanimlardan korumak ve Ozerinde entellektOel c;;aba sarfettikleri bu c;;ai1 9malannin kar91l1gm1 almak isterler (Norman 1994:172). Fakat
henOz yasalar gerc;;ek anlamda onlara yard1m edebilecek durumda degildir. MOlkiyet haklannm ihlalinin bir sue;; oldugu bilinmekle birlikte, yasalar teknolojiyi geriden takip etmektedir. Elektronik bilginin hak sahibi oldugu gibi bir de kullanicllan
vard1r. Onlar da bu c;;ai1 9malarm c;;e 9itli yollardan elektronik kopyas1ni e!de etmek
istemekte ve bunu dogal bir haklan olarak gbrmekte ve c;;ogu zaman da hak sahiplerine zarar vermediklerini d0 90nmekteler ya da verdikleri zarann bilincinde
degildirler. Bu durumun tam tersi de olabilir. Yani kulla:11c1lar kas1tl1 olarak da
zarar verebilirler.
Hem maddi hem de manevi haklan zarar gbrdOgO ic;;in birc;;ok hak sahibi 9al19malanni elektronik ortamda depolama konusunda isteksizdirler (Cornish

1993:13-14). <;OnkO elektronik ortamdaki bilginin kontrolOnO saglamak oldukc;;a
gOc;;tor. Bu durum hak sahipleri kadar yaymc1lan da korkutmaktad1r. $byle ki
elektronik ortamdaki eserlerin yeniden yay1mlanabilmesi gibi bir durum sbz konusudur. Eser h1rs1zilg1 riski artmakta ve kas1th ya da kas1ts1z eserlerin degi9tirilmesi,

i9lenmesi c;;ok kolay bir 9ekilde yap1labilmektedir (Norman

1994:172).
Yaymevleri elektronik yaymlan bir alternatif olarak gbrme egHimindeolmakla
birlikte, bu egilimin ne kadar sOrecegi tart1 911ir. Mev.cut telif haklannm bas1il kaynaklan korudugu sbylenebilirse de, elektronik bilgi kaynakl~rmm ve buna ybnelik
olarak da yaymevlerinin c;;1karlarm1 korudugu pek sbylenemez (Tonta 1997:172).
Elektronik bilginin mOlkiyet haklanyla ilgili ki 9iler ya da kurumlann kapsam1ni
sadece yazarlar, kullanic1lar ve yaymevleriyle s1nirland1rmak pek dogru olmasa
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gerek. Bilgi hizmeti sunan kOtOphaneleri de bu baglamda ele almak gerekir ve
kOtOphanelerin telif haklan kapsammda cevaplamas1 gereken bir9ok soru vard1r.
$byte ki bir tarafta payla$1lmak amac1yla Oretilen bilgi ve bu bilgiyi Oreten v0 Ozerinde hakk1 olan ki$i ya da ki$iler varken diger tarafta ise bilgi edinme ozgOrlOgO
olan ve bu ozgOrlOgO kullanmak isteyen kullanic1lar var, KOtOphanelerin varl1k
nedeni ise; hangi formatta olursa olsun Oretilen bilgiyi duzenlemek, hazirlamak,
eri$ime sunmakt1r. i$te kOtOphaneler bu misyonlan yerine getirirken, kullanic1ile
Oreticinin haklan a91smdan, telif haklan baglam1nda hassas bir noktad1rlar. Oyle
bir denge kurmalld1rlar ki ne hak sahibinin ne de kullanicmm "haklan" zarar gorsOn. i$in i9ine kOtOphaneler de girince, yaymc1lann kar$1la$t1klan bir durum daha
ortaya 91kmaktad1r. Samuelson (1995) konuyla ilgili $byle bir brnek vermektedir.
Library of Congress herhangi bir eserin dijital kopyas1n1 almaya karar verirse ve
dijital koleksiyonun Kongre KOtOphanesine gelen herkese herhangi bir bdeme
gerekmeden a91k oldugu farzedilirse, kullanic1lar telif haklanni ihlal etmeden kOtOphaneden dijital kopyay1 bdOn9 aim I$ oluyorlar ve kOtOphane bu dijital kopyay1
diger kOtOphanelere ve onlarm kullanic1lanna da verebilir. Yine hi9bir Ocret gerekmeksizin. Bu durumda bu dijital kopya ilk ve son satl$ olabilir. Yin~ Samuelson {1995) bu ornegi daha ileri gotor'Op $byle bir tabla 9izmektedir. Amarikan Kongre KOtOphanesi bu dijital kopyay1 derleme yasas1 geregince de elde
edebilir ve o zaman ilk sat,$ diye bir $eyden bile sbz edemeyiz.
Bu durumda kOtOphanelerin "adil kullanim" ya da "egitimsel ama9ll kullanim"
ile ilgili haklannin nerede ba$lay1p nerede bittiginin cevabm1 vermek olduk9a 909
olmaktad1r. Yukandaki brnekte oldugu gibi kOtOphanelerin dijital kopyay1 kullan1c1lanna sunmas1 "adil kullanim" hakk1 i9inde kabul edilirse, bu durumda hak
sahibinin "haklan" nas1I aranacakt1r?
Aynca elektronik bilgi yap1s1 geregi ayni anda her yere 90k kolay bir $ekilde
gonderilebilir oldugu i9in ihlalin ulusal degil uluslararas1 bir problem olarak bakmak gerekir. Art1k Olkeler arasmda bir gOven unsuru haline gelmi$tir ve ABO ya
da diger baz1 Olkelerin konuyla ilgili bask1 yapmalan bu sebeptendir.
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ELEKTRONiK MULKiYET HAKLARININ KAPSAMI
Bilgisayar programlan bu kapsam i9erisindedir. Yedek kopya hari9 bir bilgisayar programinin izinsiz ya da lisans anla$mas1 olmadan 9ogalt1lmas1 yasakt1r.
Eger veri tabaninin i9erigi telif hakk1n1 i9eren bir eser kaps1yorsa, bu elektronik veri taban1 da telif hakk1 kapsamindadir. Veri tabanlanna eri$im anla$malarla kontrol edilmektedir. Bir veri tabanindan herhangi bir bilgiyi indirmek
bu anla$manin bir par9asI olarak veri tabaninin sahibinin izniyle ya da lisans anla$malan ile ger9ekle$tirilebilir. Bu iznin kapsam1 ise veri tabanina gore degi$ir.
Ki$isel kullan,m i9in 9al1$ma sonu9lann1 indirmekte bir problem yoktur' fakat
bu veri tabanindaki herhangi bir verinin format, degi$tiriliyorsa, bu durumda eser
sahibinin zarar gormesi s62 konusudur.
CD-ROM'lar da ayni $ekilde koruma alt1ndad1rlar. Bunlarda bir 9ah$manin ya
da o 9ah$may1 indirmek be!irli ko$ullar altinda ger9el<le$tirilmelidir. Dijital taray1c1lar da elektronik mulkiyet haklannin kapsamindad1r. Telif hakk1 olan bir
eseri taramak da eser sahibinin haklarina zarar verebilir. Bu durum hem bu teknolojiyi kullanmak isteyen kullanic,lar i9in, hem de kontrolu kaybetmekten korkan
hak sahipleri i9in buyuk bir problemdir. Eser sahibinin izni olmadan telif hakk1
kapsamindaki bir 9ah$manin tamamI taranamaz. Faks ve e-posta da bu kapsamda degerlendirilmektedir (Norman 1994: 173-175).

ENTELLEKTUEL MULKiYET HAKLARIYLA iLGiLi KURUMLAR VE
<;ALl~MALARI
Gerek ulusal gerekse uluslararas1 entellektuel mulkiyet haklannin korunmas1
ile ilgili 9e$itli kurumlar ve bu kurumlann 9e$itli 9ah$malan vard1 r. WIPO (World
lntellect_ual Property_Organization) bunlardan birisidir.WIPO 20 Arahk 1996'da
elektronik•ortamdaki m0lkiyet haklanni da i9erecek $ekilde iki uluslararas1 anla$ma
haz1rlam1$t1r. Bunlardan ilki ''WIPO Telif Haklan Anla$mas1 "d1r.
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Anla~manm ozel olarak ele ald1g1 konular ~unlardir;
-

bilgisayar programlan,

-

veri tabanlan,

-

ekonomik haklar,

-

fotograflann korunmas1,

-

hak sahibinin yetkilerine getirilen istisnalar,

-

entellekti.iel haklan koruyucu teknolojik ara9larla ilgili kurallar,

-

entellekti.iel haklarla ilgili bilgilerin korunmasm1 saglay1c1 ilkeler. (Bendzsel

1998}
Diger anla~ma ise "WIPO icra Sanat91lan ve Fonogramlar Anla~mas1"d1r. Bu
da;
-

manevi haklan,

-

ekonomik haklan,

-

hak sahibinin yetk_
ilerine getirilen istisnalan,

-

koruma surelerini,

-

haklan koruyucu teknolojik ara9larla ilgili kurallan,

-

haklarla ilgili bilgilerin korunmasm1 saglay1c1 ilkeleri

duzenlemektedir (Bendzsel 1998).
Avrupa Birligi Komisyonu'nun da konuyla ilgili 1995 y1lmda yapm1 9 oldugu bir
9ai1 9mas1 mevcuttur. "Enformasyon Toplumunda Eser Sahibinin Haklan ve
Kom9u Haklar" ad1 altmda yaymlanan bir ye9il kitap (green paper). Bu 9ai1 9ma
yeni teknolojilerin eser sahibinin haklan ve kom 9u haklar a91smdan irdelenmesi
gerektigini ileri surmektedir.

1996 y1ilnda Avrupa Birligi Komisyonu'nun yay1mlad191 bir tebligde ise;
-

elektronik ortamdaki eserleri 9ogaltma hakk1 ve bununla ilgili yasal dO-

zenlemeler,
-

elektronik ortamla ili~kili olarak umuma arz etmenin kapsammm ne ola-

cagmdan,
-

teknik kimlik saptama ve koruma sistemlerinin bOtCnlOgOnden,
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dag1t1m hakk1 ve hakkm toketilmesinden bahsedilmektedir.

CITED (Copyright in Transmitted Electronic Document) da elektronik mulkiyet haklannin kontroluyle ilgilenen bir diger konsorsiyumdur. Dijital olarak saklanan ve i~lem goren mulkiyet hakk1 olan eserin kopyalanmasmm kontroluyle ilgili bir projesi mevcuttur. Aynca CITED teknik ve yasal sorunlar i9in de
ba~vurulabilecek bir konsorsiyumdur (Cornish 1993).
Kullanic1 ile mulkiyet hakk1 sahibi arasinda koprO gorevi goren diger bir organizasyon ise Copyright Clearance Center (CCC}'d1r. Bu organizasyonda mOlkiyet haklannm korunmas1 i9in anla~malara dayanan lisans programlan onermektedir (Weiner 1997).
28 Ekim 1998'de ABO Ba~kani Clinton taraf1ndan 'The Digital Millennium

Copyright Act of 1998" (DMCA) imzalanm1~t1r ve kanun daha once bahsedilen
WIPO Copyright Treatyve WIPO Performances and Phonograms Treatyadli iki
WIPO anla~masm, uygulamaya koymaktad1r.
CORDS (Copyright Office Electronic Registration and Deposit System) ise
diger bir sistemdir. Library of Congress, US Copyright Office ve CNRI (Corporation for National Research Initiatives) ile birlikte 9ali~maktadIr. A.B.D. de bu
sistem kullanilarak ilk dijital depozit ger9ekle~tirilmi~tir. $u ~ekilde yap1lm1~t1r; ki~i
ozel geli~tirilmi~ on-line goru~me formunu doldurarak ba~vurusunu yapmakta ve
forma eserin dijital kopyasIn1 da eklemektedir. Her ikisini de dijital olarak imzalay1p Internet uzerinden Copyright Office'e gondermekte ve i~lem birka9 dakikada tamamlanmaktad1r (Copyright ... , 1997).

ELEKTRONiK MULKiYET HAKLARI iLE iLGiLi ~OZUMLER
Elektronik mulkiyet haklannm ihlalinin 9ozumu yine teknolojinin kendisinde
gorOlmektedir. Bu konuyla ilgili tek bir 9ozum yolu da bulunmu~ degildir. Fakat dijital imza gibi 9e~itli oneriler vard1r.Dijital imza kag1t Ozerindeki filigranin elektronik ortamdaki ~ekline benzetilebilir. Diger bir oneri ise ~ifrelemedir, ozellikle yaymc1lar bu ~ifrele'me olayma 90k onem vermektedirler.
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Dijital imza, holografik (3 boyutlu gbrOntO) bir veri gibi bir ses kayd1na, video
klibine ya da grafik bir gbrOntOnOn ic;:ine yerle~tirilebilmektedir. Dijital imzantn karakterleri dokOmanm ic;:ine dag1ld191 ic;:in gbrOlememektedir. Fakat bu dijital imza
yontemi yaz1hm programlan, bilgisayar tabanh metin dosyalan ic;:in c;:al1~mayacakt1r. <;unkO dokumandaki bir karakterin degi~mesi ic;:erigi degi~tirecektir ve metin dosyasmda hatalar olu~arak program kullanilamaz bir hale
gelecektir (Copyright's New ... 1996).
Telif haklartntn ihlalini bnlemeyle ilgili diger bir bneri ise ~ifrelerdir, ~ifreler bir
web sayfasma eri~mek ic;:in kay1t olmak ve kullanic1 kodu almak ~eklinde gerc;:ekle~tirilebilir (Weiner 1997).
Kullanim1 takip edebilen, olc;:ebilen ozel bilgisayar c;:ipleri de bir c;:ozOm olabilir.
Tel if hakk1 ic;:eren bilginin ic;:erisine ozel bir veri yerle~tirilerek bilgisayar taraftndan
kontrolu saglanabilir (Weiner 1997).

DiJiTAL ODEME SiSTEMLERi
Elektronik ortamda sadece bilginin mOlkiyet haklan degil bdemesi de bir sorundur. Dijital bdemenin nas1l olacag1, hangi sistemin daha gOvenilir oldugu
henOz c;:ozOme kavu~mu~ degildir. Fakat konuyla ilgili baz1 modeller vard1r ve
servise abone olunmas1 ve hizmet veren tarafta hesabtn1ztn olmas1 bunlardan birisidir. T1pk1 KR-Dialog, CompuServe veya LEXIS/NEXIS de oldugu gibi. Bu sistemin c;:ah~abilmesi ic;:in kullanicm1n daima bu hizmete ihtiyac1nin olmas1 ve hizmet saglay1ctntn da kullanic1y1 iyi tanimas1 gerekmektedir. Eger bu hizmet sOrekli
kullanilm1yorsa sistem 9ah~mamaktad1r.. akat as1I problem siteleri arada bir kullanan ki~ilerin bdemesinin nas1l olacag1d1r. Bununla ilgili de baz1 yakla~1mlar
mevcuttur (Hyams 1995:168). Merkezi hesaplama yontemi bunlardan birisidir.
Klasik bdeme yollanndan Visa ve Master Card gibi kredi kartlan ile 9al1~an sistemler herkes tarafmdan bilinmekte ve bu baglamda zaten herkes tarafmdan kullanilmaktadir. Fakat baz1 sm1rlamalan vard1r. bncelikle kar~1 tarafm yani veren tarafm onceden kaydm1 yapt1rm1~ olmas1 gerekmektedir, bu zorunludur ve zaman
isteyen bir ~eydir. Ve aynca gerekli guven saglanm1~sa ve yeterli miktarda para
mevcutsa yaptmlabilmektedir.
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ikinci sorun da gOvenlik sorunudur. Normal ortamda sipari~inizin posta adresinize gelmesinde fazla bir kan~1khk ya~anmamakta ama adres elektronik oldugunda yani elektronik adrese bilgi aktanlmasm1 istedigimizde, ortam sanal oldugu ic;:in gOvenlik bOyOk onem kazanmaktad1r. Mesela bilgilerin c;:almmas1 gibi
bir durumla kat~1la~1labilir. Bu gibi sorunlar ic;:in onerilen yakla~1mlardan birisi, ki~isel bilgilerin kodlanmas1d1r. Boylece ba~kalan tarafmdan anla~1lmas1 engellenmektedir. Bunu ic;:in Microsoft v& Visa "GOvenli All~-Veri~ Teknoloji:si" adll
bir sistem geli~tirmi~lerdir. Sistemde bir ah~-veri~ teknolojisi vard1r ve odeme
yapan ki~inin kimligi elektronik olarak kontrol edilmektedir (Hyams 1995:168).
Yalniz ~u da var ki, gOvenlik sorununun halledilmi~ olmas1 her~eyi c;:ozmektedir,
kOc;:Ok miktarlar ic;:in kredi kart1na dayah bir odeme sistemi uygun degildir.
Diger bir sistem de elektronik jetonlard1r. Bunlara; DigiCash, CyberCash ve
NetCash ornek olarak verilebilir. Ag kullanic1lan, bilgisayarlanna bir yaz1l1m yOklemekte ve bu yaz1hm1 kullanarak merkezi bir bankadan ya on-line ya da e-posta
yoluyla elektronik jeton alarak bun Ian daha sonra sistemde kullanmaktadirlar. DigiCash'in sistemi kullan1c1 bilgisayanndaki Dos, Windows, Macintosh ve Unix tabanh birc;:ok i~letim sisteminde kullanilabilmektedir (Hyams 1995: 169).
Daha fazla kabul gormO~ diger bir yakla~1m ise elektronik parad1r. Bu sistemde bildigimiz paranin halihazirda kabul gormO~ versiyonu vardir. Birc;:ok bankanm ic;:inde bulundugu bir konsorsiyum bu sistemlerden ilki olan "mondeks kart1"
geli~tirmi~tir. Bu sistemde tom kullanic1lar kendi banka hesaplanni kullanarak
mondeks kartlann1 kullanmaktadirlar. Ve bunu ozel ~ubelerden veya telefon arac1hg1yla ya da evdeki banka hizmeti servislerini kullanarak yapabilmektedirler.
Mondeks kart, kullanild1ktan sonra ozel bir c;:ip ile Ozerine dijital olarak imza at1lmakta ve bu imza kar~, taraf1n mondeks kart, tarafmdan tanmmaktadir. Boylece
araya Oc;:OncO taraf1n kartmm girmesi yani paranin yanh~ ki~ilere transferi engellenmektedir (Hyams 1995:169).
IBM'in Cryptolopes adh bir kullanicmm bir program veya veriyi kulland1gmda
yaymcmm ya da eser sahibinin otomatik olarak Ocret almas1n1 saglamak ic;:in tasarlad1g1 bir program, da vard1r (Copyright's .. . 1996).
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TURKiYE'DEKi DURUM VE SONUC
TOrkiye'de, konuya hukuki ac;:1dan bak1ld1gmda 1.1.1952 tarihinde yOrOrlOge
giren 5846 say1ll "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" (FSEK) mevcuttur. FSEK'de
1983 ve 1995 y1llannda degi$iklikler yap1lm1$ ve 1995'deki degi$iklikte "ilim ve
Edebi Eserler'' maddesine bilgisayar programlan eklenmi$tir, ama elektronik yaymc1llkla ilgili dogrudan bir madde bulunmamakta ve lnternet'ten bahsedilmemektedir.
lnternet'i TOrkiye'de bOyOtmek amacIyla Ula$t1rma BakanllgI bOnyes!nde "Internet Ost Kurulu" ad1nda bir komite kurulmu$tur. Fakat bu komitenin c;:a11$malan,
lnternet'in daha c;:ok fiziki ac;:Idan bOyOmesini ve yaygmla$masm1 hedefler bir gorOnOmdedir. ic;:erik yani lnternette kullanilacak bilgi konusu geri plana atilm1$t1r.
Bu tercih kurulun yap1smdan anla$1lmaktad1r. $byle ki kurul; bOrokratlar ve Internet servis saglayIcI $irketler, Oniversitelerden ve kullanicIlan temsilen gelen
teknik ki$ilerden olu$maktadIr. Ancak, yazar ve sanatc;:1lar1 temsilen, telif haklan
konusunu gOndeme getirebilecek bir ki$iyi bile ic;:ermemektedir (Acun 1998:6).
Aynca haz1rlanmI$ bir "idari Usul ve Bilgi Edinme HakkI Kanunu bn Taslag1"
vardir. Bu taslakta, her TOrk vatanda$Inin bilgi edinme hakkma sahip oldugu belirtilmekle birlikte , elektronik bilgilerle ilgili herhangi bir madde yoktur. Yalnizca 3.
BblOm 16. maddede fikir ve sanat eserleriyle ilgili bilgi edinme ba$vurulan hakkmda 5846 say1ll FSEK hOkOmlerinin uygulanacag1 belirtilmektedir.
Telif haklan yasalan ile derleme yasalan arasmdaki ili$kilerin. yeniden belirlenmesi gerekmektedir. QOnkO bir derleme kOtOphanesi tarafmdan yasal olarak derlenen elektronik yaymlarm kullanicIya ac;:1lmas1telif haklan sorununu beraberinde getirmektedir. Yani bu iki yasa birbiriyle c;:eli$mektedir.
Telif haklannin ihlaliyle ilgili ag1ryasal yaptmmlara ba$vurulabilmelidir.
Elektronik bilgi kaynaklannin hayat1mIza girdigi ve ozellikle bilimsel ileti$imde
oneminin her gec;:en gOn biraz daha arttI9I bilinmektedir. Fakat getirilerinin c;:ok olmasI ya da ileti$imdeki yerini aim I$ olmas1, elektronik bilgi kaynaklanyla ilgili hie;:
bir sorunumuz olmad191 anlamma gelmektedir. Uzerinde d0$0n0Imesi ve sadece
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dO~OnOlmekle kalmay1p icraata ge9irilmesi gereken konular vard1r. Bunlardan birisi de bu bilgi kaynaklanyla ilgili entellektOel mOlkiyet hakland1r. Bilginin elektronik ortamda olmas1 onun basil1 ortamdayken sahip oldugu baz1 haklannrn yok
olmas1anlamina gelmemelidir. Konuyla ilgili dOzenlemeler en k1sa zamanda yap1lmalid1r. Konu, yazarlar, yayinc1lar, kOtOphaneciler gibi bin;:ok kesimi birden ilgilendirmektedir. Hatta Olkeler arasinda bir gOven unsuru haline dahi gelmi~tir.
Konuyla ilgili diger Olkelere en 90k bask1 yapanlardan birisi de A.B.D.'dir. Elektronik bilgi kaynaklannrn mOlkiyet haklanyla ilgili 9bzOmler, elektronik bilginin karakteristiginden btOrO ulusal olmaktan ziyade uluslararas1 olsa da, Olkeler bazinda da konuyla ilgili yap1lmas1 gerekenler vard1r. TOrkiye'nin bunu yapabilmi~
oldugu pek sbylenemez.
Hem bilginin dogrulugu ve gOvenilirligi, hem eser sahibinin, hem yayinevlerinin hem de bilgi edinme bzgOrlOgO olan ki~ilerin bu bilgi edinme haklan
ihmal edilemeyecek kadar bnemlidir. Bu yOzden zaman kaybetmeden konuyla ilgili daha kesin 9bzOmlere ula~1lmal1d1r. Aksi takdirde elektronik bilginin, bilimsel
ileti~ime kazand1rd1klannin bir anlam1olmayacakt1r.
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