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Özet- Gelien teknolojiler ve bu teknolojilerin hayatmz
kolaylatran yönleri gün geçtikçe artmaktadr. Ancak
yenilikler ve gelimeler pek çok soruyu ve sorunu da
beraberinde getirmektedir. nternetteki medya paylam
ve sat, iktisadî anlamda milyar dolarlar ölçeine
ularken, hukukun bu alanda getirmi olduu birtakm
kurallar, irketlerin çkarlar ve insanlarn özgürlük
anlayyla çatr duruma gelmitir. Bu yüzden hem
irketler hem de insanlar alternatif yollarla sistemdeki
boluklar kullanarak, sistemi kendi lehlerine çevirmeye
çalmaktadrlar.
irketlerin yüksek kar marj ve bireylerin
karsndakine zarar verici düzeylere ulaabilecek sanal
dünyadaki özgürlük talepleri arasnda skan hukuk,
çözümü insan haklarnn temel özelliklerinde bulmutur.
Bu çalmada elektronik ortamda yaplan bilgi paylam
sonucunda kiilerin ve kurumlarn haklarnn korunmas
anlamna gelmekte olan Dijital Hak Yönetimi konusu
incelenecektir.
Anahtar kelimeler-Dijital Hak Yönetimi, DRM, telif
haklar

I.

GR

D

ijital Hak Yönetimi (Digital Right Management DRM), temel olarak dijital ortamlar kullanlarak
paylalan medya üzerindeki haklarn korunmas,
kstlanmas olarak tanmlanabilir. Tanm, DRM
sistemleriyle ilgili çok sayda çözümün bulunmas
sebebiyle standartlatrlamamtr.
DRM yazlmlar elektronik ortamdaki dosyalarn
deitirilmesini, tamamen kopyalanmasn, içeriinin
kopyalanmasn, yazcdan çkt alnmas srasnda
deiiklie uratlmasn, çkt alnmasn, hatta ekran
görüntüsünün alnmasn bile engelleyebilirler [1].
DRM sistemleri tüketici haklarna ve hakl rekabete
izin vermesi ancak ayn zamanda da kullanclarn özel
ve gizli bilgilerinin korunmas açsndan ilevlerin
yaplabilmesi için gereken en az seviyede kullanc
bilgisi talep etmelidir.
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Ülkemizin yasalarnda, 5846 sayl Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu [2] ile DRM'nin hak yönetimi ve
teknolojik önlemler ile ilgili düzenlemeler yaplmtr.
Ancak yine de dier pek çok ülkenin hukuku kadar
geni yasalar içermemektedir.
Örnein yasalarmza göre telif hakk ödenmeyen bir
ürün ticarî kayg olmakszn datlrsa suç kapsamna
girmemektedir.
II.

DJTAL HAK YÖNETM (DIGITAL
RIGHT MANAGEMENT - DRM)

Elektronik ortamda bulunan medya artk çok daha
kolay kopyalanabilir hale gelmitir. Medya ürünleri
geni bantl iletiim alar ve özellikle de p2p (peer to
peer) [3] yazlmlar sayesinde pek çok kiiye
iletilebilmektedir. Ancak bu teknolojik paylam
arttkça buna paralel olarak etkin bir izleme ve
kstlama sistemi de kurulmaktadr. Bu izleme ve
kstlama yöntemlerine genel olarak dijital hak yönetim
sistemleri denmektedir.
DRM, pek çok farkl tekniin bulunmas ve
uygulamalar arasnda gerekli standardizasyonun
salanamamas
nedeniyle
kesin
bir
ekilde
tanmlanamamaktadr. Tanmlamadaki zorluun sebebi
kullanlan her tekniin farkl fonksiyonlarnn mevcut
olmas ve bu fonksiyonlarn farkl birer medya üzerinde
kullanlabilmesine imkan salamasdr.
DRM yapsal olarak iki temelden oluur :
A. Fikrî Mülkiyet Ttanmlanmas
DRM sistemlerinin en önemli ve zorunlu koulu,
dijital veriler üzerindeki fikrî mülkiyet haklarnn ve
hak sahiplerinin tanmlanmasdr. Tanmlama bilgileri,
yerletirme yöntemiyle uyumlu çalan okuma
araçlaryla (yazlm, donanm) yaplmaktadr.
DRM tanmlama bilgileri asgarî olarak u bilgileri
içermelidir:
-Fikrî mülkiyet sahiplerinin tanmlanmas,
-Eser üzerinde korunan haklarn tanmlanmas,
-Eserin yaratlma zamannn tanmlanmas,
-Tanmlama
ileminde
kullanlan
yöntemlerin
tanmlanmas
B. Kullanm Kstlamalarnn Uygulanmas
DRM'nin fonksiyonel taraf olan
kstlamalar aadaki ekillerde olabilir :
-çeriin tümüne eriimi engellemek,

kullanm
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-çeriin
belirli
bir
bölümüne
engellenmesi,
a)Zaman bakmndan,
b)Bütünlük bakmndan,
c)Say snrl eriim bakmndan
-çeriin deitirilmesini engellemek,
-çeriin kopyalanmasn engellemek
III.

eriimin

SANAL ORTAMDA DRM'NN ÖNEM

Bant geniliinin artmas, mobil araçlarn ve servis
salayclarn çoalmas dijital ortamdaki hizmet ve
arz-talep döngüsünü arttrm ve bunun oluturduu
piyasay büyütmütür.
Aratrmalara göre 2004 ylnda dünyada geni bant
kullanc says 110 milyonun üzerine çkmtr.
Teknolojinin gelime ve yaylma hz gözönüne
alndnda önümüzdeki yllarda bu saynn ne kadar
olacan öngörmek zordur. 2004 ve 2007 ylna ait
online elence sektörüne ait veriler aadaki tabloda
gösterilmitir [4].
Tablo 1 : Dünyadaki online elence pazar ile ilgili iktisadî
veriler

online elence
pazar
video on deman
online video
oyunlar

2004

2007

Art Yüzd

10 milyar $

26 milyar $

% 160

79 milyon $

2,3 milyar $

% 3000

1,2 milyar $

3,5 milyar $

%200

Tüm bu istatistiksel bilgiler bile online veya mobil
dünyadaki paylamn ne kadar youn ve hzl arttn
göstermeye yetmektedir. Bu verilere bakldnda bu
büyük rakamlarn döndüü elektronik ortamda
paylam
konusunda
haklarn
ve
rekabetin
korunmamas dünyadaki kaytd ekonominin en
önemli parçalarndan biri olaca ve hak sahiplerinin ei
benzeri görülmemi bir hak kaybna destek vermi
olaca görünmektedir. Bu yüzden bu durumu
engellemek için çeitli çalmalar yaplmaktadr.
IV. DRM SSTEMLER
Uluslararas alanda, çeitli DRM sistemleri
bulunmaktadr. Bu bölümde Windows Media DRM
bata olmak üzere bu sistemlerden bazlar
incelenecektir.
A. Windows Media DRM (WMDRM)
WMDRM, bilgisayarlar, tanabilir aygtlar ve a
aygtlarnda, kayttan yürütülmek üzere içerikleri
koruma ve güvenli ekilde datmada kendini
kantlam bir platformdur.
WMDRM'de batan sona kimlik dorulamas için
dijital imzalar temel alan standart ifreleme
protokolleri kullanlr. Örnein, lisans sunucular
WMDRM tabanl istemcilerin kimliini dorulamak
için WMDRM teknolojilerini kullanr. Bu istemciler
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kendi kiisel bilgisayarlarnda dijital sertifikalar
kullanr. Dijital sertifikalarn benzersiz ortak anahtar
ve sürüm numaras istemciyi tanmlar. Lisanslar
yalnzca kimlii dorulanan istemcilere verilir. Lisansta
bulunan dijital ortam dosyas anahtar da yalnzca
anahtarn verildii WMDRM tabanl istemci yazlm
tarafndan alnabilecek ekilde ifrelenir. Dijital imza
ise, kullanm kurallarnn ihlal edilmesini önleyen ek
koruma salar.
WMDRM'in çalmas esnasnda alc yazlm lisans
sunucusundan içerik anahtarn salar. Sunucu bu
anahtar alcya göndermeden önce global olarak
önceden
belirlenmi
160-bitlik
Eliptik
Eri
Kriptografisi (ECC : Eliptic Curve Crytography) [5]
anahtaryla ifreler. Sunucu ayrca ifrelenmemi bir ID
içerik anahtarn da gönderir. Lisansl medya içerik
anahtar ile deifre edilir.
Dolandrcla kar, medya yürütme haklar rastgele
üretilmi bir saynn alc ve sunucu tarafndan alc
yazlm, alc makinesi ve sunucu yazlm olmak üzere
üç adet, önceden belirlenmi ECC anahtaryla
ifrelenmesi ile korunur. Ayrca anahtar deiimi, DES
block cipher, RC4 stream cipher ve SHA-1 hashing
fonksiyonlar kullanlr.
Temel WMDRM çalmas u ekildedir :
Paketleme: Windows Media Rights Managements
dijital ortam dosyasn paketler. ifrelenip bir anahtarla
kilitlenmi olan dosya ifreli bir lisans içinde depolanr.
Lisansn alnabilecei URL gibi dier bilgiler dijital
ortam dosyasna eklenir. Dosya Windows Media Ses
biçiminde (.wma uzantl) veya Windows Media video
biçiminde (.wmv uzantl) kaydedilir.
Datm: Paketlenen dosya yüklenmek üzere bir web
sitesine yerletirilebilir, uzaktan çaltrlmak üzere bir
dijital ortam sunucusuna konabilir, tüketicilere CD
içinde verilebilir veya e-posta ile gönderilebilir.
WMDRM, tüketicilerin kopya korumal dijital ortam
dosyalarn üçüncü ahslara göndermelerine de izin
vermektedir.
Lisans Sunucusu Belirleme: çerik salaycs,
lisansla ilgili belirli haklar ve kurallar depolayan ve
Windows Media Rights Manager lisans hizmetlerini
yerine getiren bir lisans onay merkezi seçer. Onay
merkezinin görevi, tüketicinin lisans isteini
dorulatmaktr. Dijital ortam dosyalar ve bunlarn
lisanslar ayr olarak datlr ve depolanr, böylece tüm
sistemin yönetimi kolaylar.
Lisans Alma : Tüketicinin paketlenmi bir dijital
ortam dosyasn çaltrabilmesi için önce bir lisans
anahtar alarak dosyann kilidini açmas gerekir.
Tüketici paketlenmi bir dijital ortam dosyasn almay
denediinde, önceden datlan bir lisans aldnda
veya dosyay ilk kez yürüttüünde lisans alma ilemi
otomatik olarak balar. WM Rights Manager tüketiciye,
bilgi istenen veya ödeme yaplmasn talep eden bir
kayt sayfas gönderir ya da onay merkezinde otomatik
olarak bir lisans alr.
Dijital Ortam Dosyasn Yürütme:Dijital ortam
dosyasn yürütmek için, tüketicinin WMDRM'yi
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destekleyen bir yürütücüye gereksinimi vardr.
Tüketici, lisansta yeralan kurallara veya haklara uygun
ekilde dosyay çaltrabilir. Lisanslar balangç
saatleri ve tarihleri, süreler veya snrl sayda ilem gibi
farkl haklar içerebilir.

B. SOFTWRAP
Yazlm üreticilerinin uygulamalarn internet
üzerinden güvenli bir ekilde datmalarn ve
satmalarn saalayan dijital bir pazarlama ve datm
sistemidir [6].
C. Elicense :
Viatech tarafndan salanmakta olan sistem, içerik
sahiplerine yazlm, kitap, müzik, video gibi ürünleri
yaynlama ve datma imkan salayan
e-ticaret
teknolojisidir [7].
D. CineaDRM :
Dolby Laboratories'in bir bölümü olup DVD
görüntüleyicilerini koruma özellii olan bir DRM
teknolojisi gelitirmitir [4].
E. OPERA :
Birden fazla DRM platformunu entegre ederek,
standardize edilmi ara yüzler uygulamakta ve böylece
karlkl sorunsuz olarak gerçekletirilmektedir [4].
V. ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE VE
TÜRKYE’DE DRM’N HUKUKSAL DURUMU
DRM ilgili var olan hukuksal düzenlemeler genel
olarak fikrî mülkiyet hukuku, tüketicinin korunmas,
rekabetin korunmas, mahremiyetin korunmas, yarg
içtihadlar konularn içermektedir. Buna göre DRM ile
ilgili hukuksal durum uluslararas arenada ve
Türkiye'de u ekilde incelenebilir :
A.Uluslararas Alanda Durum
a)Uluslararas Alanda Çalmalar
i)DRM ile lgili Organizasyonlar
-MPEG: Hareketli görüntü uzmanlar grubu [8].
-OASIS:
Yaplandrlm
bilgi
standartlarnn
gelitirilmesi organizasyonu [9].
-OeB: Açk e-kitap forumu [10].
-TV-ANYTIME: Her zaman tv forumu [11].
-OMA: Açk mobil ittifak [12].
-DMP: Dijital medya projesi [13].
-CORAL : Coral Konsorsiyumu, araç ya da hizmet
salayc fark etmeksizin, bugünün dijital müzik ve
videolarna kolay eriim salanmas amacyla karlkl
ilerlik amaçlamaktadr [14].
-EC HLG-DRM : AB komisyonunun kurduu High
Level Group'tur [15].
-ODRL: Açk dijital haklar dili teebbüsü [16].
ii)DRM ile lgili Uluslararas Projeler
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DRM ile ilgili gerçekletirilmekte olan pek çok
uluslararas proje vardr. Elektronik hak yönetimi
sistemlerinin geliiminde dier projeler ve gruplara
yardm etmeyi amaçlayan [17], COPEARMS, internet
ortamnda telif haklarn ihlal eden durumlarn ortadan
kaldrlmasna yönelik çalmalar hakknda Avrupa
çapnda fikir birlii oluturulmas ve farkndaln
gelitirilmesine çalan [18] RIGHTSWATCH, daha
çok karma network ve platformlar arasnda medyann
yaratlmas, datm ve tüketilmesi problemlerinin
çözümü ile ilgilenen [19] TIRAMISU bunlardan
bazlardr.
b)Uluslararas Düzenlemeler
DRM tanmn içeren ve sadece bu konuyu kapsayan
bir uluslararas düzenleme bulunmamakla beraber,
ksmen de olsa DRM'ye ilikin konular ve bileenleri
düzenleyen
uluslararas
baz
düzenlemeler
bulunmaktadr. Bu düzenlemelerde DRM ile ilgili yer
alan konular, DRM'nin teknik bileenleri olarak kabul
edilebilecek olan hak yönetimi bilgileri, teknolojik
önlemlerle ilgili düzenlemeler ve elektronik ortamda
eser arznda bulunan kiiler hakknda uygulanabilecek
servis salayclara ilikin sorumluluklardr. Avrupa
Birlii'nin 2001/29 ve 2000/31 [20] sayl direktifleri ile
ABD Digital Millenium Copyright Act [21],
uluslararas bir düzenleme olmamalarna ramen
uygulamay
göz
önünde
bulunduran
detayl
yaklamlar ile uluslararas kabulleri gösteren önemli
kaynaklar olarak kabul edilmektedirler.
WCT (WIPO Copyright Treaty – Eser Sahibinin
Haklar Sözlemesi) [22] ve WPPT (WIPO Performers
and Phonograms Treaty – cralar ve Fonogramlar
Sözlemesi) [23], eser sahiplerinin haklar ve balantl
haklar alanlarnda mevcut olan uluslararas kabullerin
yeni teknolojik gelimeler sonucu yetersiz kaldnn ve
uluslararas alanda yeni standartlarn kabul edilmesinin
gerekli görülmesi üzerine Dünya Fikrî Mülkiyet
Tekilat – WIPO [24] tarafndan hazrlanmtr. Her iki
sözleme de daha onceden hazrlanm olmalarna
ramen 2002 ylnda yürürlüe girebilmitir.
WCT ve WPPT'de çoaltma hakk, dijital ortam göz
önüne alnarak geni olarak tanmlanm, ayrca eserin
elektronik ortamda dijital formda bulundurulmasnn
çoaltma olaca kabul edilmitir.Yine her iki
sözlemede eserin internet ortamnda bulundurulmas
özel bir hak kategorisi olarak düzenlenmitir. Bu husus
sözlemelerde (WCT.m.8, WPPT.m.10,14) açk
olarak“.... eserlerinin kablolu ya da kablosuz
ortamlarda, toplum üyelerinin kendileri tarafndan
seçilen bir yer ve zamanda bu eserlerden kiisel olarak
yararlanacak biçimde topluma iletilmesine izin verme
hususunda inhisarî bir hak sahibidir.” eklinde ifade
edilmitir. Sözlemelerde yer alan bu inhisarî nitelikteki
hak ile, kukudan uzak, açk ve anlalmas kolay bir
ekilde, hak sahiplerinin, eserlerinin dijital formda
datlmasn yasaklama yetkisi olduunu iddia etmesi
salanmtr. Eser Sahibinin Haklar Anlamas’nn 11
ve 12’nci maddelerine, cralar ve Fonogramlar
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Anlamas’nn 18 ve 19. maddelerine göre sözlemeye
taraf olan ülkeler, eser sahiplerinin, yorumcularn ve
fonogram yapmclarnn haklarn korumak üzere
kullandklar teknolojik önlemlerin ihlalini engellemek
için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak zorundadrlar.
Anlamalara taraf olan ülkeler ayrca; yetkisiz olarak
elektronik hak yönetimi bilgisini kaldran veya zarar
veren, elektronik hak yönetimi bilgisi kaldrlm veya
zarar verilmi eserleri, icralar veya fonogramlar
datan, datlmasna yardmc olan veya ileten
kimselere kar gerekli yaptrmlar içeren yasal
düzenlemeleri yapmak zorundadrlar.
WIPO Eser Sahibinin Haklar Anlamas’nn 12. (2)
maddesinde, “hak yönetimi bilgisi”nin tanm
yaplmtr. Buna göre; “hak yönetimi bilgisi”; eseri,
eser sahibini, eserde herhangi bir hakk bulunan hak
sahibini ve/veya eserin kullanmyla ilgili genel
hükümleri tanmlayan bilgi veya bu bilgiyi tanmlayan
numaralar veya kodlardr. WIPO cralar ve
Fonogramlar Anlamas’nn 19. (2) maddesinde de
benzer ekilde “hak yönetimi bilgisi”nin tanm
yaplmtr. Buna göre; “hak yönetimi bilgisi”;
yorumcuyu, yorumcunun yorumunu, fonogram
yapmcsn, fonogram, yorumda veya fonogramda
herhangi bir hakk bulunan hak sahibini, yorumun veya
fonogram kullanmyla ilgili genel hükümleri
tanmlayan bilgi veya bu bilgiyi tanmlayan numaralar
veya kodlardr. WIPO Eser Sahibinin Haklar
Anlamas’nn 10. maddesi ile WIPO cralar ve
Fonogramlar
Anlamas’nn
16.
maddesinde
“Snrlamalar ve Baklklar” bal altndaki
hükümlerle Bern Sözlemesinin üç basamak testinin
(three-step test) eser sahibinin çoaltma hakknn
snrlamalarna
ve
istisnalarna
uygulanaca
öngörülmektedir. Söz konusu maddelerle akit taraflarn
Bern Sözlemesiyle uyum salarken üç aama testini
kstlamalarn ve istisnalarn snrlandrmasnda
uygulayacaklar belirtilmitir. Yine ayn maddelerle akit
taraflar üç aama testini kullanmak artyla ulusal
mevzuat ile “eserin olaan kullanmn engellemeyecek
ve eser sahibinin meru yararlarna zarar vermeyecek
baz özel durumlarda” ek snrlamalar ya da
baklklar öngörebilecektir. Bern sözlemesinde yer
alan üç basamak testi ayn zamanda eser sahibinin
haklarndan
çoaltma
hakknn
istisnalarnn
uygulanmasnda, eserden yararlanabilmenin snrlarn
çizmektedir, bu dorultuda hak ihlali yaratmayan
çoaltmann özel durumlarla snrl kalma, eserin
normal kullanm ölçülerini amama ve hak sahibinin
yasal karn engellememe özelliklerine sahip olmas
gerekir. WCT’nin 1/4 maddesiyle Türkiye’nin de 1951
ylndan beri üye olduu [25] Bern Sözlemesi’nin [26]
çoaltma hakk ve istisnalaryla ilgili hükmüne atf
yaplm, akit taraflarn bu hükümle bal olacaklar
belirtilmitir. Buna göre Bern Sözlemesinde yer alan
“çoaltma hakk” ve “istisnalar” eserlerin dijital
ekillerinin yer ald dijital ortama tamamyla
uygulanacaktr. Bir eserin dijital olarak depolanmas
onun kopyalanmas olarak kabul edilecektir.
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B. Türkiye'de Durum
Hukukumuzdaki DRM ile ilgili temel düzenleme
5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur. Her ne
kadar halen WIPO Sözlemelerine taraf olunmamsa
da 5846 sayl kanunda 2001 ylnda 4630 sayl
kanunla yaplan deiiklikle – kanun gerekçesinde de
açkça belirtildii üzere – WIPO Sözlemeleri'nin temel
hükümleri hukuk sistemimize alnmtr. Yaplan
deiiklikle, çoaltma hakk oldukça geni olarak
belirlenmi, hak sahiplerine umuma iletim hakk
tannm ve ayrca hak yönetim bilgileri ile teknolojik
yöntemler hakknda düzenlemeler yaplmtr.
2008
ylbandan
itibaren
Türk
Telekom,
kullanclarna yasal müzik paylam imkan sunmaya
balamtr. Bu imkan belli bir zaman aralnda belli
bir sayda ark indirilmesini içermek gibi bir
snrlamaya sahip olmakla beraber yalnzca Türk
Telekom müterilerinin sahip olduu bir imkan olmas
açsndan ve arklarda telif hakkna sahip olan
sanatçlara emeinin ödenmesi açsndan online müzik
paylamnda bir devrim olarak kabul edilebilir.
TTNet’in bu hizmetinde, TTNeT, MÜ-YAP (Müzik
Yapmclar Meslek Birlii), MSG (Musikî Eser
Sahipleri Grubu meslek Birlii), MESAM (Müzik Eseri
Sahipleri Meslek Birlii) ve MÜYORBR (Müzik
Yorumcular Meslek Birlii) ibirlii içerisindedir.
Yasal olarak indirilebilen müzik parçalar, DRM ile
TTNet ADSL abonelerine özel olarak lisanslanmakta,
böylece arklarn izinsiz olarak paylamnn önüne
geçilmektedir [27] [28].
VI. SONUÇ
nternetten her türlü bilginin paylam gün geçtikçe
artmaktadr. Kiilerin kendilerine ait dosyalarn
paylamalar için internet biçilmi bir kaftan olmasna
karn lisansl film, müzik gibi multimedia araçlarnn
emei geçen ve lisansa sahip olan kiilere herhangi bir
ödeme yaplmakszn paylalmas konusunda maalesef
uygunsuz bir ortam olmaktadr. Bu uygunsuz durumu
engelleyebilmek için bu dijital ortamdaki paylam,
DRM ile çözülmeye çallmaktadr. Ancak çok da eski
olmayan
DRM
sistemleri
henüz
standartlatrlamamtr bu yüzden de sorunlar
içermektedir. Farkl ülkelerin, farkl gruplarn DRM
içerisine ald ve kanunlatrd noktalar farkl
farkldr. Birinin suç olarak gördüünü dieri suç olarak
görmeyebilir. Bu durumda herkesin kabul edecei ve
uygulayaca kurallar oluturmak zorlamaktadr.
Bununla birlikte DRM ile ilgili yaplan çalmalar ve
projeler devam etmekte; farkl gruplar farkl DRM
sistemleri üzerinde çalmakta ve optimum çözüm için
büyük kaynaklar ayrlmaktadr. Bu durum ümit
vericidir. Sonuçlar alnmaya balandkça bu konuya
gelecekte daha fazla kaynak ayrlaca ve bu ekilde
daha yaratc ve kullanl sonuçlara ulalaca
düünülmektedir. Ancak gene de DRM'in herhangi bir
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bilginin mutlak gizliliini salamasnn mümkün
olmad açktr. Bu gizlilii salamak için
kanunlamann
yannda
çeitli
algoritmalara,
kriptografik yöntemlere bavuruluyor olsa bile bu
kriptografik yöntemler ne kadar güçlü olursa olsun her
zaman bir açk kap bulunacaktr.
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