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Sayın RATEM Başkanım, 

Değerli Konuklar, 

Sevgili Öğrenciler, 

“Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif” başlıklı panelimize hoş geldiniz. 

Öncelikle, sizleri Üniversitemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu 

belirtmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, sayısal teknolojilerin hayatımıza hızla girmesiyle internet ve dijital medya 

hepimizin yaygın kullanım alanı olmuştur. Bu durum, bilgiye erişimde önemli imkanlar 

sağlamakla birlikte, bazı riskleri de birlikte getirmiş, yaratıcı endüstriler ve üretilen eserlerin 

içerikleri bakımından tehdit teşkil eder hale gelmiştir.Bu gelişme ile birlikte fikri mülkiyet 

hakları uluslararası alanda da tartışılan konuların başında gelmektedir. Çünkü internet 

kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte fikri mülkiyet hakkına konu olan eserlere erişim oranı 

da artmıştır. Bu nedenle korsanla mücadele bugün dünyanın da çok önemli bir sorunu haline 

gelmiş durumdadır. Dolayısıyla, uluslararası kuruluş ve aktörler son dönemlerde telif 

haklarına ilişkin cezalar ve önleyici sistemler geliştirmeye çalışmaktadırlar.  

Ülkemizde de bu konuya ilişkin hem hukuki hem de uygulamada önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. Ancak, bu uygulamaların sürdürülebilmesi için telif hakkı bilincinin de 

geliştirilmesi zorunludur. Telife dayalı hak sahipliği konusu ile bunlara dayalı oluşan haklar 

için, hak sahiplerinin haklarının korunmasına ve mali hak bedellerinin ödenmesine yönelik 

çalışmalar yapılması gereklidir. Çünkü tersi bir durum fikir hırsızlığı anlamına gelecektir. Aynı 

zamanda yeni bir eser üreten, fikir veya sanat eserini yaratan kişinin telif hakkını alması 

konusunda bilinçlendirilmesi de gereklidir.  

Siyasi ve kamusal kuruluşlar, meslek birlikleri, yayın kuruluşları, sanatçılar ve yükseköğretim 

kuruluşları bu bilincin oluşmasına katkı sunmalıdırlar. Ratem bu noktada düzenlediği paneller 

ve yarışmalarla önemli bir işlevi yerine getirmektedir.  



Orijinal ya da özgün diyebileceğimiz bir fikrin veya düşünce ürününün yasalarla 

sahiplenildiğinin ve korunduğunun bilincinde olmak özellikle gençlerimiz için çok önemlidir. 

Radyo ve televizyon eserleri meslek birliğimizin, Ratem’in göstermiş olduğu bu çaba ile telif 

hakları konusunda, hem telifli içeriklerin kullanılması, hem de telif eserler üretilmesi 

konusunda toplumumuzun bilinçlenmesinde önemli bir katkı sunduğuna inanmaktayım.  

Sözlerime son verirken, değerli bilgiler içerecek olan bu panelin verimli geçeceği inancıyla 

tüm katılımcılarımıza katkıları için teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. 
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