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Özet: Bu araflt›rman›n amac›, Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›lar›n›n korsan yaz›l›m kullan›-
m› hakk›ndaki görüfllerinin belirlenmesidir. Araflt›rman›n verileri çeflitli web siteleri üzerin-
de oluflturulan bir formla ve bire bir görüflmelerle toplanm›flt›r. Veri toplama arac› olarak
araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen korsan/kaçak yaz›l›m hakk›ndaki görüfllerini belirleme
anketi kullan›lm›flt›r. 794 bilgisayar kullan›c›s›ndan elde edilen verilerin çözümlenmesi
amac›yla Kay-Kare Testi kullan›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda; kaçak/korsan yaz›l›mlar konu-
sunda fark›ndal›k yaratmaya ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik e¤itsel anlamda yay›m-
lar ve programlar›n özellikle gençlere sunulmas›, bununla ilgili özelde lise müfredat›na etik
ve ahlaki sorunlar, güncel etik problemlerle/meselelerle ilgili “genel etik” dersinin konul-
mas›; bunun yan›nda yaz›l›m üreticilerinin -özellikle e¤itim amaçl› kullan›lacak olan yaz›-
l›mlarda- lisanslara ekonomik kolayl›klar sa¤lamas› gibi birtak›m öneriler getirilmifltir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, bilgisayar kullan›c›s›, korsan/kaçak yaz›l›m, ahlak, etik.

Abstract: This study investigated the views of computer users about pirated software in
Turkey. Face to face interviews were conducted and a web site was designed to collect
the data through a form. Data were collected by using the Pirated Software Behavior Qu-
estionnaire which was developed by the researchers. 794 computer users completed the
questionnaire and chi-square test was used to specify the dependency between indepen-
dent variables and views of users about pirated software. At the end of the study, sug-
gestions were given. It is hoped that such studies help the society become conscious abo-
ut pirated software. Some of the suggestions are preparing educational broadcasts for
young people; integrating ethics across the entire college curriculum, and teaching ethi-
cal and moral issues in higher schools.
Keywords: Computer, computer user, pirated software, morals, ethic.
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Girifl

‹çinde bulundu€umuz bilgi ça€›n›n en önemli teknolojilerinden biri bilgisa-
yar ve bilgisayar a€lar›n›n birleflmesiyle oluflan internettir (Yaman, Horzum
ve Yaman, 2004a). Ça€›m›zda bilim ve teknolojideki h›zl› geliflmeler, ekono-
mik sistemi oldu€u kadar e€itimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir.
Günümüzde bilgi, geliflmifl toplumlarda ekonomik geliflmelerin anahtar› hâ-
line gelmifltir. Teknoloji ise e€itim sürecinin gelifltirilmesinde önemli rol oy-
namaktad›r. Bilgi teknolojisinin h›zla geliflmesi, bilgi toplumlar›n›n ortaya
ç›kmas›na neden olmufl, toplumlar›n yeni teknolojik geliflmeleri izlemeleri
ve kendilerine uyarlamalar› zorunlu hâle gelmifltir (Keser, 1998: 43).

Geliflen teknoloji ile bilgisayarlar art›k günümüzde neredeyse her eve girmifl
durumdad›r. Bilgisayar› olmayan veya bilgisayar almak isteyen kullan›c›lara
bakt›€›m›zda ya bilgisayar parçalar›n› kendileri almakta ve montaj›n› yap-
makta ya da donan›mlar›n›n montaj› yap›lm›fl haz›r bilgisayarlar› almakta-
d›rlar. Her iki biçimde de en temel gereksinimi yaz›l›mlar oluflturmaktad›r.
Zira bilgisayarlar›n etkin olarak kullan›labilmesi için farkl› yaz›l›mlara ihti-
yaç vard›r. Bu aç›dan bakt›€›m›z zaman ülkemizdeki bilgisayar kullan›c›lar›-
n›n ço€unun orijinal yaz›l›mlara para vererek almak yerine korsan ya da ka-
çak olarak adland›r›lan yaz›l›mlar› kulland›klar› gözlenmektedir.

Korsan kavram›na literatür aç›s›ndan bak›lacak olursa kitap, kaset, CD gibi
fikir ve sanat eserlerinin izinsiz kopyalar›n›n ç›kar›larak piyasaya sürülme-
si korsan veya kaçak olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde korsan ürünlerin
orijinal ürünlere oran›n›n % 50’yi aflm›fl oldu€u tahmin ediliyor. Tüketicinin
kullanm›fl oldu€u CD’lerin, kasetlerin veya kitaplar›n yar›s›n›n korsan oldu-
€u; ayr›ca korsan yaz›l›m›n bilgisayar programlar›ndaki oran›n›n % 58’lere
(Y›ld›r›m ve Ansal, 2006: 36) kadar ç›kt›€› düflünülürse durumun ne kadar
ciddi düzeyde oldu€u anlafl›lmaktad›r.

Türk Dil Kurumu sözlü€ünde (TDK, 2008) kaçak yaz›l›m ya da korsan yaz›l›m
tan›m›na ulafl›lamam›fl fakat belirtilen sözlükte kaçak ve korsan tan›m› flöyle
yap›lm›flt›r: “korsan: ‹zinsiz olarak ço€alt›lan (kitap, kaset vb.)”; kaçak ise “yasa-
ca yap›lmas› yasak olan veya yap›lmas› için gerekli izin al›nmayan; yasaca be-
lirtilmifl gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan veya bir yer-
den ç›kar›lan” olarak tan›mlanmaktad›r. Korsan yaz›l›m, kiflisel ya da ticari
amaçla ve yasa d›fl› yollardan kopyalanm›fl yaz›l›mlard›r (Sankur, 2007).

Barkay (2008)’a göre, bugün Türkiye’de korsan yaz›l›m kullan›m oran›
% 64, Avrupa’da ise % 34 civar›ndad›r. Barkay, Türkiye’de korsan yaz›-
l›m kullan›m oran›n›n 10 puan afla€›ya çekilebilmesi hâlinde ekonomiye
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650.000.000 dolarl›k katk› sa€lanaca€›n› ileri sürmektedir. Ayr›ca Türkiye’de
2007 y›l›nda 1 puanl›k gerileme oran›n›n oldu€una da dikkat çekmektedir.
BSA (2008a)’ya göre, mevcut korsan yaz›l›m kullan›m oran›n› % 10 azaltmak
Türkiye’de 36.000 yeni yüksek maafll› istihdam yaratabilir, vergi gelirlerine
y›ll›k ek 600.000.000 dolar katk› sa€layabilir ve biliflim teknolojileri sektörü-
nü % 120 büyüterek Türkiye’yi sektörde bölge lideri konumuna getirebilir.
Ekonominin dört y›ll›k bir süreçte 1.000.000.000 dolar büyümesine ve y›ll›k
600.000.000 dolar ek vergi kazanc›n›n elde edilmesine katk›da bulunabilir. 

IDC (International Data Corporation) araflt›rmas› korsan yaz›l›m›n, ayn› za-
manda endüstriye negatif etkilerinin çok fazla oldu€una dikkat çekerek, tek-
noloji flirketlerinin yeni ifller ve yeni ürünler gelifltirmelerine gölge düflürdü-
€ünü ve hizmet sektörüne de zarar verdi€ini vurgulamaktad›r. Devletin vergi
gelirlerinin de azalmas›na sebep olan korsan yaz›l›m›n, sanal suç ve güvenlik
problemlerinin de artmas›na neden oldu€una iflaret etmektedir (BSA, 2008b). 

IDC’nin bulgular›na göre 2.400.000.000 dolar de€erindeki Türkiye’deki bi-
liflim teknolojileri sektörü, flu anda 6.600 kuruluflu içermekte, 50.000 kadar
insana ifl imkân› sa€lamakta ve vergi gelirlerine y›ll›k 650.000.000 dolar
katk›da bulunmaktad›r (BSA, 2008a). 

Korsan yaz›l›m kullan›m›n›n üreticiyi ma€dur duruma düflürdü€ü bir ger-
çektir. Ancak flu da unutulmamal›d›r ki her ülkenin sosyoekonomik durumu
ayn› de€ildir. Geliflmifl ülkelerde korsan yaz›l›m kullan›m›n›n az seviyede ol-
mas›n›n en önemli sebebi sosyoekonomik durumlar›n›n yüksek olmas›d›r.
‹statistiklere göre dünya ortalamas› % 35 olan korsan yaz›l›m kullan›m ora-
n› Türkiye’de % 64-66 olarak hesaplanmaktad›r. Bu oran ABD’de % 22, Bri-
tanya’da % 27, Almanya’da % 29, ‹srail’de % 33, Güney Afrika’da % 37, Tay-
van’da % 43, Fransa’da % 45, Suudi Arabistan’da % 52, Katar’da % 62, Um-
man’da % 64’tür (Uzuno€ullar›, 2002). Di€er taraftan korsan yaz›l›m oran›-
n›n en düflük seyretti€i ülkeler % 20 ile ABD, % 21 ile Lüksemburg ve % 22
ile Yeni Zelanda olurken, korsan yaz›l›m oran›n›n en yüksek seyretti€i iki
ülke % 92 ile Bangladefl ve Azerbaycan olarak belirlendi (“Korsan yaz›l›m
dünyada”, 2008). Yaz›l›m sektörünü baltalayan korsan yaz›l›m kullan›m›
dünyan›n hemen her yerinde sorun teflkil etmektedir. Ayn› flekilde ülkemi-
ze bakt›€›m›zda son y›llarda korsan yaz›l›m ile mücadele çal›flmalar› yap›l-
maktad›r. Bu ba€lamda Baflbakanl›k kamu kurumlar›nda ve kurulufllar›nda
kullan›lan yaz›l›mlar›n lisansl› olma zorunlulu€u ile ilgili bir genelge yay›mla-
m›flt›r (T.C. Baflbakanl›k, 2008). Genelgeye göre kamu kurumlar›n›n ve ku-
rulufllar›n›n, lisans haklar› kamu kurumuna ve kurulufluna ait olmayan tüm
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programlar›n›, bilgisayarlardan ve medyalardan silmeleri ve lisansl› olanla-
r› temin etmeleri istenmifltir. Bu durum korsan yaz›l›m› önleme ad›na, dev-
letin önemli bir önlemi olarak da düflünülebilir.

Korsan/kaçak yaz›l›m kullanman›n ülke ad›na ne derece olumsuz etkiler
yapt›€› ise flu flekilde özetlenebilir (e-Akademi, 2008): 

• Biliflim alan›nda beyin göçünün h›zlanmas›,

• Yaz›l›m üretiminde büyük sermaye kullan›m›n›n gereklili€ine süreci zor-
lamas›, 

• Devletin vergi kay›plar›n›n oluflmas›, 

• ‹fllemlerinde yasal süreçlerin d›fl›na ç›kmayan üreticilerin rekabet güçleri-
nin zay›flamas›,

• Nitelikli e€itim alm›fl insan gücünün kullan›m maliyetlerinin düflmesi, 

• Yaz›l›m e€itimi veren kurumlar›n geliflimlerinin engellenmesi, 

• Bilginin de€ersizleflip ucuzlamas› ve önemsizleflmesi kültürünün ortaya
ç›kmas›, 

• Yaz›l›m dan›flmanl›k kültürünün geliflememesidir.

Di€er taraftan korsan yaz›l›mdan faydalanan kullan›c›lar, yapt›klar› iflin
do€ru olmad›€›n› bilmelerine ra€men sosyoekonomik imkâns›zl›klar gibi
bahaneler üreterek ya da ileri sürerek vicdanlar›n› rahatlatmaya çal›flmakta-
d›rlar. Ayr›ca toplumun ucuz hizmet almas› gerekti€ini ve d›fl güçlerin -Ba-
t›l› ülkelerin- astronomik paralar kazanmalar›n› istemediklerini belirterek
yararl› bir ifl yapt›klar›n› vurgulamaktad›rlar. Bu bak›mdan korsan yaz›l›m
üretenler, satanlar ve de kullananlar aç›s›ndan ahlak/etik boyutunun irde-
lenmesi önemli bir konu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Bu durumla ilgili bir örnek verilecek olursa tüm dünya korsan yaz›l›mla sa-
vafl›rken ve yasal yapt›r›mlar giderek daha da sertleflirken, Georgia eyaleti-
nin Litonya flehrinde oturan bir kifli, ABD ilan portal› Craigslist.org’da Win-
dows XP ve Office 2007 kopyalar›n› toplamda elli dolara sat›fla ç›kartm›flt›r
ve eyje.com’a göe korsan kopya sat›c›s› yapt›€› ifli flu sözlerle savunmaktad›r
(“Korsan yaz›l›m”, 2008): “Bunu, bu yaz›l›m› sat›n alacak durumda olmayan ve-
ya sat›n almak istemeyenler için yap›yorum.” Bu gibi haberler günlük yaflam›-
m›zda hemen her gün yerini almaktad›r.

Buna ba€l› olarak araflt›rmada vurgulanan di€er bir kavram ahlak ve/veya
etiktir. Ahlak (aktöre-morality); huy, mizaç, yarat›l›fl anlam›na gelen hulk
sözcü€ünün ço€ulu olup insanlar aras› iliflkilerde uyulmas› gereken manevi
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ilke ve kurallar› içerir. Ahlak›n etkisi, yapt›r›m›, zorlay›c› gücü; insan›n vicda-
n›d›r. ‹nsan duygusunu, düflüncesini, davran›fl›n›, tutumunu, eylemini vic-
dan›n›n sesine kulak vererek do€ru-yanl›fl, güzel-çirkin, iyi-kötü, olumlu-
olumsuz olarak de€erlendirir. Böylece birey, kendisiyle baflkalar› aras›ndaki
iliflkilerde denge, düzen, denetim ve uyum sa€lar (Köknel, 1996: 81). Zama-
na, topluma ve kültüre göre de€ifliklik gösteren davran›fl yöntemlerine kar-
fl›l›k ahlak, zorunlu ve de€iflmeyen davran›fl kurallar›na iflaret etmektedir
(K›l›ç, 1992). Bilime dayal› ahlak›n görevi ise ahlakl› davran›fl›n genel ilkele-
rini aray›p bulmakt›r. Ayn› zamanda ahlak›n görevi, insanlar›n neyi yapma-
s› gerekti€ini bulup ortaya ç›karmakt›r (Aleck, 1991: 250-251). Toplumu-
muzda ahlak ve etik kavramlar› genel olarak iç içe geçmifl, hatta birbirleri
yerine ortak anlamda kullan›lan kavramlard›r. 

Etik sözcü€ü, Yunanca karakter ve al›flkanl›k anlam›na gelen ethos sözcü€ün-
den türetilmifltir (Poyraz, 1996). Etik, ideal ve soyut olana iflaret ederek ahlak
kurallar›n›n ve de€erlerin incelenmesi sonucu ortaya ç›kmaktad›r (Fromm,
1995). Yukar›da bahsi geçen konular ba€lam›nda korsan ya da kaçak yaz›l›m-
lar›n etik boyutunun incelenmesinin önemi yads›namaz düzeydedir. 

Türkiye’de k›sa zamanda korsan yaz›l›m kullan›m oran› gözle görülebilir bir
h›zda artm›flt›r. Bununla beraber sorunun temelinde korsan yaz›l›m kulla-
n›m›na neden olan unsurlar yer almaktad›r. Bu araflt›rmada söz konusu un-
surlar üzerinde durularak, korsan yaz›l›m›n alt›nda yatan nedenler ortaya
ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rman›n problem cümlesi “Türkiye”deki bilgi-
sayar kullan›c›lar›n›n korsan yaz›l›m kullan›m› hakk›ndaki görüfllerinin de-
€erlendirilmesi” olarak ifade edilmifltir.

Konuyla ilgili olarak Bilgisayar Etik Enstitüsü taraf›ndan oluflturulan Bilgi-
sayar Eti€inin On Emri’nden ikisi korsan yaz›l›ma flu flekilde at›f yapmakta-
d›r (Computer Ethics Institute, 1992): Bedeli ödenmemifl lisansl› yaz›l›mlar›
internetten indirmeyiniz ve interneti insan haklar› do€rultusunda sorumluluk
sahibi olarak kullan›n›z.” Etik anlay›fla sahip bireyleri yetifltirmeye ve ça€dafl
dünyada kendine uygun bir yer edinmeye çal›flan Türkiye’nin evrensel etik
ilkelere uyum sürecinden birini ifade eden lisansl› yaz›l›m kullanma duru-
mu, etik iklimin oluflumunda bir ölçüt olarak düflünülebilir. Bu ba€lamda
araflt›rman›n amac›, Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›lar›n›n korsan yaz›l›m
kullan›m› hakk›ndaki görüfllerinin belirlenmesidir. 

Bu amaca ulaflmak üzere Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›lar›n›n korsan ya-
z›l›m kullan›m› hakk›ndaki görüfllerinin kullan›c›lar›n cinsiyetlerine, yaflla-
r›na, e€itim düzeylerine, mesleklerine, gelir seviyelerine ve bilgisayar kulla-
n›m tecrübelerine ba€›ml› olup olmad›€› sorgulanm›flt›r.
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Yöntem

Araflt›rma Modeli

Betimsel nitelikte olan bu araflt›rmada Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›lar›-
n›n korsan yaz›l›m kullan›m› hakk›ndaki görüfllerini belirlemek amac›yla ta-
rama modeli kullan›lm›flt›r.

Çal›flma Grubu

Çal›flmada veriler, 2006-2007 y›l›n›n Nisan-May›s aylar› içinde tesadüfi ör-
nekleme biçimi ile Türkiye’nin rastgele internet sitelerine
(www.pclabs.gen.tr, www.kayseriliforumu.com/forum, www.ultrao-
yun.net) ba€lanan kiflilerden elde edilmifltir. Web üzerinden ulafl›lan kat›-
l›mc›lar›n yan› s›ra bire bir görüflmeler ile ankete kat›lan bilgisayar kullan›-
c›lar› da mevcuttur.

Verileri Toplama Araçlar›

Kiflisel Bilgi Formu

Kat›l›mc›lar›n kiflisel bilgilerini tespit etmek amac›yla “Kiflisel Bilgi Formu”
oluflturulmufltur. Bu formda kullan›c›lar›n cinsiyetlerini, yafllar›n›, e€itim
düzeylerini, mesleklerini, gelir seviyelerini ve bilgisayar kullan›m tecrübele-
rini tespit etmek amac›yla alt› adet soru bulunmaktad›r. Kiflisel bilgi formun-
dan elde edilen veriler, kullan›c›lar›n korsan yaz›l›m hakk›ndaki görüfllerini
karfl›laflt›rmada ba€›ms›z de€iflkenler olarak kullan›lm›flt›r.

Korsan Yaz›l›m Kullan›m Anketi

Türkiye’deki bilgisayar kullan›c›lar›n›n korsan yaz›l›m kullan›m› hakk›nda-
ki görüfllerini belirlemek amac›yla gelifltirilen ankette yedi adet soru yer al-
maktad›r. Bu ankette bilgisayar kullan›c›lar›n›n korsan yaz›l›m kullan›p kul-
lanmad›klar›, korsan yaz›l›mlar hakk›nda bilgi sahibi olup olmad›klar› gibi
sorular arac›l›€› ile kullan›c›lar›n korsan yaz›l›m hakk›ndaki görüflleri belir-
lenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Verilerin Çözümlenmesi

Araflt›rmada kullan›lan Kiflisel Bilgi Formu’ndan ve Korsan Yaz›l›m Kullan›m
Anketi’nden elde edilen veriler, frekans ve yüzdelik tablolar hâlinde düzen-
lenerek yorumlanm›flt›r. Korsan Yaz›l›m Kullan›m Anketi’nde yer alan her
bir madde, ba€›ms›z de€iflkenlere göre kay-Kare ba€l›l›k analizine tabi tutul

‹fl Ahlak› Dergisi

66



mufltur. Araflt›rma kapsam›nda kullan›lan tüm istatistiksel ifllemlerde an-
laml›l›k düzeyi 0.05 olarak kabul edilmifl ve elde edilen tüm sonuçlar çift
yönlü olarak s›nanm›flt›r. Araflt›rman›n istatistiksel ifllemleri SPSS 13,0 pa-
ket program›yla gerçeklefltirilmifltir. 

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n % 51 (408 kifli)’i 21-25 yafl aral›€›ndad›r. Cinsiyet aç›s›ndan
% 88 gibi çok büyük bir ço€unlu€u (698 kifli) erkeklerden oluflmaktad›r. Ka-
t›l›mc›lar›n % 61 (490 kifli)’i lisans mezunudur ve % 52 (413 kifli)’si ö€ren-
cidir. Gelir seviyelerine bak›ld›€›nda % 42 (330 kifli)’si 500 YTL ve daha al-
t›nda bir gelire sahiptir. Bilgisayar tecrübesine bak›ld›€›nda ise % 61 (484
kifli)’i 7 y›l ve üzerinde bilgisayar kullan›m tecrübesine sahiptir. 
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Tablo 1. 
Katılımcıların Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı

Değişkenler Gruplar Frekans Yüzde (%)

Yaş
20 yaş ve altı 170 21,4
21-25 yaş arası 408 51,4
26 yaş ve üzeri 216 27,2

Cinsiyet
Erkek 698 87,9
Kadın 96 12,1

Eğitim Durumu

İlk ve orta öğretim 106 13,4
Ön lisans 135 17,0
Lisans 490 61,7
Lisansüstü 63 7,9

Meslek
Öğrenci 413 52,0
Eğitim-bilişim 200 25,2
Diğer 181 22,8

Gelir Seviyesi
500 YTL ve altı 330 41,6
501-1000 YTL arası 298 37,5
1001-1500 YTL arası 166 20,9

Bilgisayar Tecrübesi

3 yıl ve daha az 106 13,4
4-6 yıl arası 204 25,7
7-9 yıl arası 250 31,5
10 yıl ve üzeri 234 29,5

Toplam 794 100

Tablo 1.



Kat›l›mc›lar›n % 82 gibi çok büyük bir ço€unlu€u (648 kifli) korsan yaz›l›m
kulland›klar›n› ifade ederken, % 84 (670 kifli)’ü daha önce korsan yaz›l›m sa-
t›n alm›fllard›r. Kat›l›mc›lar›n % 84 (663 kifli)’ü yaz›l›mlar pahal› oldu€u için
korsan yaz›l›m kulland›klar›n› ifade ederken % 57 (449 kifli)’si korsan yaz›-
l›m›n önüne geçilemedi€inden dolay› korsan yaz›l›m kulland›klar›n› belirt-
mifllerdir. Kat›l›mc›lar›n % 61 (482 kifli)’i korsan yaz›l›m konusunda bilgi sa-
hibi olduklar›n›, % 65 (515 kifli)’i lisanss›z yaz›l›mdan para kazanmay› dü-
flünmediklerini, % 46 (364 kifli)’s› ise korsan yaz›l›m kanununun gerekli ol-
du€unu ifade etmifllerdir. Bu verilerin tümü dikkat çeken bulgular olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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Tablo 2. 
Katılımcıların Korsan Yazılım Kullanma Hakkında Görüşlerine Göre Dağılımı

Maddeler Frekans Yüzde (%)

Korsan yazılım kullanırım.
Evet 648 81,6
Hayır 146 18,4

Daha önce korsan yazılım satın 
aldım. 

Evet 670 84,4
Hayır 124 15,6

Yazılım pahalı olduğu için 
korsan yazılım kullanıyorum.

Katılmıyorum 82 10,3
Kararsızım 49 6,2
Katılıyorum 663 83,5

Korsan yazılımın önüne 
geçilemediğinden 
kullanıyorum.

Katılmıyorum 178 21,4
Kararsızım 167 21,0
Katılıyorum 449 56,5

Korsan yazılımlar konusunda 
bilgi sahibi değilim.

Katılmıyorum 482 60,8
Kararsızım 105 13,2
Katılıyorum 207 26,0

Lisanssız yazılımdan para 
kazanmayı düşünmem.

Katılmıyorum 183 23,1
Kararsızım 96 12,1
Katılıyorum 515 64,8

Korsan yazılım kanunu 
gereklidir.

Katılmıyorum 233 29,4
Kararsızım 197 24,8
Katılıyorum 364 45,8

Toplam 794 100

Tablo 2.



Tablo 3’te görüldü€ü gibi kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma hakk›nda-
ki görüflleri cinsiyet de€iflkenine göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›r›lm›fl ve
baz› anlaml› iliflkiler saptanm›flt›r. Bu bulgulara göre, kat›l›mc›lar›n lisans-
s›z yaz›l›m kullanma oranlar› cinsiyetlerine ba€›ml›d›r (�2=4.263, p<.05).
Erkek ö€rencilerin lisans›z yaz›l›m kullanma oran› % 82,7 iken, kad›nlarda
bu oran % 74,0 olarak tespit edilmifltir. Ayn› flekilde, “Lisanss›z yaz›l›m kul-
lan›m› ve karfl›laflaca€›m sorunlar konusunda çok fazla bilgiye sahip de€i-
lim.” maddesi ile “Korsan yay›n› engelleyici kanunun gerekli oldu€unu dü-
flünüyorum.” maddesine verilen cevaplar›n kat›l›mc›lar›n cinsiyetlerine ba€-
l› olarak de€iflti€i gözlenmifltir (�2=15.678, p<.05; �2=9.929, p<.05). Erkek
kat›l›mc›lar›n % 24,1’i, kad›n kat›l›mc›lar›n ise % 40,6’s› lisanss›z yaz›l›m
kullan›m› konusunda bilgi sahibi olmad›€›n› belirtmifltir. Öte yandan erkek
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Tablo 3. Katılımcıların Korsan Yazılım Kullanma Hakkındaki Görüşlerinin
Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

Maddeler Erkek Kadın X² p

Şu anda lisanssız yazılım 
kullanıyor musunuz?

Evet 577 71
4.263 0.039

Hayır 121 25
Daha önce hiç lisanssız 
yazılım kullandınız mı?

Evet 591 79
0.362 0.547

Hayır 107 17
Öğrenmek isteğim 
yazılımlar çok pahalı, o 
yüzden lisanssız yazılım 
kullanmak zorunda 
kalıyorum.

Katılmıyorum 67 15

3.728 0.155Kararsızım 42 7

Katılıyorum 589 74

Eğer korsan yazılım 
kullanımının önüne 
geçilseydi, alışkanlıklarımı 
bırakıp başka alternatif 
yazılımlar denerdim.

Katılmıyorum 158 20

2.408 0.300Kararsızım 141 26

Katılıyorum 399 50

Lisanssız yazılım kullanımı 
ve karşılaşacağım sorunlar 
konusunda çok fazla 
bilgiye sahip değilim.

Katılmıyorum 441 41

15.678 0.000Kararsızım 89 16

Katılıyorum 168 39

Lisanssız yazılım 
kullanarak para kazanmayı 
düşünmem.

Katılmıyorum 161 22
0.309 0.857Kararsızım 86 10

Katılıyorum 451 64

Korsan yayını engelleyici 
kanunun gerekli olduğunu 
düşünüyorum.

Katılmıyorum 218 15
9.929 0.007Kararsızım 169 28

Katılıyorum 311 53

Tablo 3.



kat›l›mc›lar›n % 44,6’s› korsan yay›n engelleyici kanunun gerekli oldu€unu
düflünürken, bu oran kad›n kat›l›mc›larda % 55,2 olarak tespit edilmifltir.
Bu bulgular, erkek kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma e€ilimlerinin ka-
d›nlara göre daha yüksek oldu€unu ortaya koymaktad›r. 
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Tablo 4. 
Katılımcıların Korsan Yazılım Kullanma Hakkındaki Görüşlerinin Yaş Değişkenine 
Göre İncelenmesi

Maddeler

Ya
ş 

< 
21

21
-2

5 
ya

ş

Ya
ş 

> 
25

X² p

Şu anda lisanssız 
yazılım kullanıyor 
musunuz?

Evet 135 335 178
0.706 0.702

Hayır 35 73 38
Daha önce hiç 
lisanssız yazılım 
kullandınız mı?

Evet 130 356 184
10.735 0.005

Hayır 40 52 32

Öğrenmek isteğim 
yazılımlar çok 
pahalı, o yüzden 
lisanssız yazılım 
kullanmak zorunda 
kalıyorum.

Katılmıyorum 19 41 22

7.729 0.102Kararsızım 14 16 19

Katılıyorum 137 351 175

Eğer korsan yazılım 
kullanımının 
önüne geçilseydi, 
alışkanlıklarımı 
bırakıp başka 
alternatif yazılımlar 
denerdim.

Katılmıyorum 38 86 54

8.234 0.076Kararsızım 52 86 29

Katılıyorum 80 236 133

Lisanssız yazılım 
kullanımı ve 
karşılaşacağım 
sorunlar konusunda 
çok fazla bilgiye 
sahip değilim.

Katılmıyorum 95 240 147

9.762 0.045Kararsızım 27 50 28

Katılıyorum 48 118 41

Lisanssız yazılım 
kullanarak para 
kazanmayı 
düşünmem.

Katılmıyorum 45 97 41

15.181 0.004Kararsızım 21 61 14

Katılıyorum 104 250 161
Korsan yayını 
engelleyici kanunun 
gerekli olduğunu 
düşünüyorum.

Katılmıyorum 48 119 66

0.293 0.990Kararsızım 42 102 53

Katılıyorum 80 187 97



Kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma hakk›ndaki görüflleri yafl de€iflkeni-
ne göre incelenmifl ve baz› anlaml› iliflkiler saptanm›flt›r. “Daha önce hiç
korsan yaz›l›m kulland›n›z m›?” sorusuna verilen cevaplar yafl de€iflkenine
göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda .05 düzeyinde anlaml› ba€l›l›k
tespit edilmifltir (�2=10.735, p<.05). Çapraz tablolar incelendi€inde, 21 ya-
fl›ndan küçük olan kullan›c›lar›n korsan yaz›l›m kullan›m oran›n›n % 76,5
oldu€u; 21-25 yafllar› aras›ndaki kat›l›mc›lar›n % 85,2; 25 yafl›ndan büyük
kullan›c›lar›n ise % 87,3 oldu€u tespit edilmifltir. Bu bulgulara göre, kulla-
n›c›lar›n yafllar› artt›kça korsan yaz›l›m kullanma oranlar› da artmaktad›r.
Bununla birlikte, “Lisanss›z yaz›l›m kullan›m› ve karfl›laflaca€›m sorunlar
konusunda çok fazla bilgiye sahip de€ilim.” ile “Lisanss›z yaz›l›m kullana-
rak para kazanmay› düflünmem.” maddelerine verilen cevaplar›n kat›l›mc›-
lar›n yafllar›na ba€l› olarak de€iflti€i gözlenmifltir (�2=9.762, p<.05;
�2=15.181, p<.05). Çapraz tablolar incelendi€inde her iki madde için de 25
yafl›ndan büyük olan kullan›c›lar›n fark›n kayna€› oldu€u görülmektedir.
Bu bulgulara göre 25 yafl›ndan büyük olan kullan›c›lar korsan yaz›l›mlar
hakk›nda daha fazla bilgi sahibidirler (% 68,1). 21 yafl›ndan küçük olan kul-
lan›c›lar›n bilgi sahibi olma oran› % 55,9; 21-25 yafl aral›€›ndaki kullan›c›-
lar›n bilgi sahibi olma oran› % 58,8 olarak tespit edilmifltir. Ayn› flekilde 25
yafl›ndan büyük olan kat›l›mc›lar›n büyük ço€unlu€u (% 75) korsan yaz›-
l›mdan para kazanmay› düflünmezken, di€er kat›l›mc›lar›n yaklafl›k % 40’›
korsan yaz›l›mdan para kazanabileceklerini söylemifllerdir. Tablo 4’te su-
nulan bulgular detayl›ca incelendi€inde kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kul-
lanma hakk›ndaki düflüncelerinin yafllar›na ba€l› olarak de€iflti€i, yafl› bü-
yük olanlar›n korsan yaz›l›m hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olduklar›, fa-
kat korsan yaz›l›m kullanmaya karfl› olduklar› gözlenmifltir. Bu durum, ya-
fl› büyük olan bilgisayar kullan›c›lar›n›n meslek sahibi olmalar›ndan ve bu-
na ba€l› olarak sorumluluk bilincinin daha fazla geliflmifl olmas›ndan kay-
naklanabilir. 21 yafl›ndan küçük olan kullan›c›lar daha çok lise ve üniversi-
te ö€rencilerinden oluflmaktad›r. Bu kiflilerin gerek etik gerekse sorumlu-
luk bilinçleri henüz yerleflmedi€inden, korsan yaz›l›m kullan›m konusunda
daha rahat davranmakta olduklar› söylenebilir. 
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Tablo 5. 
Katılımcıların Korsan Yazılım Kullanma Hakkındaki Görüşlerinin 
Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi

Maddeler

İl
k 

ve
 o

rt
a 

öğ
re

ti
m

Ö
n 

li
sa

ns

Li
sa

ns

Li
sa

ns
üs

tü

X² p

Şu anda lisanssız 
yazılım kullanıyor 
musunuz? 

Evet 75 99 420 54
20.693 0.000

Hayır 31 36 70 9
Daha önce hiç 
lisanssız yazılım 
kullandınız mı? 

Evet 76 107 433 54
21.620 0.000

Hayır 30 28 57 9

Öğrenmek isteğim 
yazılımlar çok 
pahalı, o yüzden 
lisanssız yazılım 
kullanmak 
zorunda 
kalıyorum.

Katılmıyorum 12 16 47 7

8.586 0.198Kararsızım 11 12 22 4

Katılıyorum 83 107 421 52

Eğer korsan 
yazılım 
kullanımının 
önüne geçilseydi, 
alışkanlıklarımı 
bırakıp başka 
alternatif 
yazılımlar 
denerdim.

Katılmıyorum 30 33 98 17

7.289 ,0295Kararsızım 25 27 106 9

Katılıyorum 51 75 286 37

Lisanssız yazılım 
kullanımı ve 
karşılaşacağım 
sorunlar 
konusunda çok 
fazla bilgiye sahip 
değilim.

Katılmıyorum 55 87 297 43

7.789 0.254Kararsızım 14 16 66 9

Katılıyorum 37 32 127 11

Lisanssız yazılım 
kullanarak para 
kazanmayı 
düşünmem.

Katılmıyorum 27 33 110 13

3.579 0.733Kararsızım 15 13 63 5

Katılıyorum 64 89 317 45
Korsan yayını 
engelleyici 
kanunun gerekli 
olduğunu 
düşünüyorum.

Katılmıyorum 24 42 140 27

13.417 0.037Kararsızım 31 23 130 13

Katılıyorum 51 70 220 23



Tablo 5’te görüldü€ü üzere kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma hakk›nda-
ki görüflleri e€itim düzeyi de€iflkenine göre incelenmifl ve baz› anlaml› iliflkiler
saptanm›flt›r. “fiu anda lisanss›z yaz›l›m kullan›yor musunuz?” ve “Daha önce
hiç korsan yaz›l›m kulland›n›z m›?” sorular›na verilen cevaplar e€itim düzeyi
de€iflkenine göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda .05 düzeyinde anlam-
l› ba€l›l›k tespit edilmifltir (�2=20.693, p<.05; �2=20.693, p<.05). Bununla bir-
likte “E€er korsan yaz›l›m kullan›m›n›n önüne geçilseydi, al›flkanl›klar›m› b›-
rak›p baflka alternatif yaz›l›mlar denerdim.” ve “Korsan yay›n› engelleyici ka-
nunun gerekli oldu€unu düflünüyorum.” maddelerine verilen cevaplar e€itim
düzeyi de€iflkenine göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda .05 düzeyinde
anlaml› ba€l›l›k tespit edilmifltir (�2=7.289, p<.05; �2=13.417, p<.05). 
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Tablo 6. 
Katılımcıların Korsan Yazılım Kullanma Hakkındaki Görüşlerinin Gelir Seviyesi 
Değişkenine Göre İncelenmesi

G
el

ir
 <

 5
00

 
YT

L

50
1-

10
00

 
YT

L

G
el

ir
 >

 1
00

0 
YT

L

X² p

Şu anda lisanssız yazılım 
kullanıyor musunuz? 

Evet 270 242 136
0.053 0.974

Hayır 60 56 30
Daha önce hiç lisanssız 
yazılım kullandınız mı? 

Evet 265 252 153
11.811 0.003

Hayır 65 46 13
Öğrenmek isteğim 
yazılımlar çok pahalı, o 
yüzden lisanssız yazılım 
kullanmak zorunda 
kalıyorum.

Katılmıyorum 37 24 21

7.593 0.108Kararsızım 21 12 15

Katılıyorum 272 261 130

Eğer korsan yazılım 
kullanımının 
önüne geçilseydi, 
alışkanlıklarımı bırakıp 
başka alternatif 
yazılımlar denerdim.

Katılmıyorum 77 63 38

8.748 0.068Kararsızım 83 59 25

Katılıyorum 170 176 103

Lisanssız yazılım 
kullanımı ve 
karşılaşacağım sorunlar 
konusunda çok fazla 
bilgiye sahip değilim.

Katılmıyorum 166 201 115

31.097 0.000Kararsızım 51 29 25

Katılıyorum 113 68 26

Lisanssız yazılım 
kullanarak para 
kazanmayı düşünmem.

Katılmıyorum 83 69 31
10.312 0.035Kararsızım 50 25 21

Katılıyorum 197 204 114
Korsan yayını engelleyici 
kanunun gerekli 
olduğunu düşünüyorum.

Katılmıyorum 102 80 51
4.186 0.381Kararsızım 86 78 33

Katılıyorum 142 140 82



Tablo 6’da görüldü€ü gibi kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma hakk›nda-
ki görüflleri gelir seviyesi de€iflkenine göre incelenmifl ve baz› anlaml› iliflki-
ler saptanm›flt›r. “Daha önce hiç korsan yaz›l›m kulland›n›z m›?” sorusuna
verilen cevaplar gelir düzeyi de€iflkenine göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›-
r›ld›€›nda .05 düzeyinde anlaml› ba€l›l›k tespit edilmifltir (�2=11.811,
p<.05). Bununla birlikte “Lisanss›z yaz›l›m kullan›m› ve karfl›laflaca€›m so-
runlar konusunda çok fazla bilgiye sahip de€ilim.” ve “Lisanss›z yaz›l›m kul-
lanarak para kazanmay› düflünmem.” maddelerine verilen cevaplar gelir se-
viyesi de€iflkenine göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda .05 düzeyinde
anlaml› ba€l›l›k tespit edilmifltir (�2=31.097, p<.05; �2=10.312, p<.05).
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Tablo 7. 
Korsan Yazılım Kullanma Alışkanlıklarının Bilgisayar Tecrübesine Göre İncelenmesi

Te
cr

üb
e 

< 
3 

yı
l

4-
6 

yı
l

7-
9 

yı
l

Te
cr

üb
e 

> 
10

 y
ıl

X² p

Şu anda lisanssız 
yazılım kullanıyor 
musunuz? 

Evet 84 164 213 187
3.192 0.363

Hayır 22 40 37 47

Daha önce hiç 
lisanssız yazılım 
kullandınız mı? 

Evet 70 162 225 213
44.717 0.000

Hayır 36 42 25 21

Öğrenmek isteğim 
yazılımlar çok 
pahalı, o yüzden 
lisanssız yazılım 
kullanmak zorunda 
kalıyorum.

Katılmıyorum 13 23 19 27

20.574 0.002Kararsızım 16 10 13 10

Katılıyorum 77 171 218 197

Eğer korsan yazılım 
kullanımının 
önüne geçilseydi, 
alışkanlıklarımı 
bırakıp başka 
alternatif yazılımlar 
denerdim.

Katılmıyorum 20 53 48 57

10.303 0.112Kararsızım 26 51 50 40

Katılıyorum 60 100 152 137

Lisanssız yazılım 
kullanımı ve 
karşılaşacağım 
sorunlar konusunda 
çok fazla bilgiye 
sahip değilim.

Katılmıyorum 33 118 161 170

61.751 0.000Kararsızım 19 25 37 24

Katılıyorum 54 61 52 40



Tablo 7’de görüldü€ü gibi kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma hakk›nda-
ki görüflleri bilgisayar tecrübesi de€iflkenine göre incelenmifl ve baz› anlam-
l› iliflkiler saptanm›flt›r. “Daha önce hiç korsan yaz›l›m kulland›n›z m›?” ve
“Ö€renmek iste€im yaz›l›mlar çok pahal›, o yüzden lisanss›z yaz›l›m kullan-
mak zorunda kal›yorum.” maddelerine verilen cevaplar bilgisayar tecrübesi
de€iflkenine göre Ka-Kare Testi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda .05 düzeyinde anlam-
l› ba€l›l›k tespit edilmifltir (�2=44.717, p<.05; �2=20.574, p<.05). Bununla
birlikte “Lisanss›z yaz›l›m kullan›m› ve karfl›laflaca€›m sorunlar konusunda
çok fazla bilgiye sahip de€ilim.” ve “Korsan yay›n› engelleyici kanunun ge-
rekli oldu€unu düflünüyorum.” maddelerine verilen cevaplar bilgisayar tec-
rübesi de€iflkenine göre Kay-Kare Testi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda. 05 düzeyin-
de anlaml› ba€l›l›k tespit edilmifltir (�2=61.751, p<.05; �2=22.130, p<.05). 

Tart›flma

‹nternet günümüzde, insanlar›n art›k neredeyse her türlü ihtiyaçlar›n› gide-
rebildikleri sanal bir dünya hâline dönüflmüfltür. ‹nsanlar›n bilgiye ulaflma-
lar›n›, dünya ile iletiflime geçebilmelerini, al›flverifl yapabilmelerini, dünya-
da neler olup bitti€ini ö€renmelerini sa€layan, ö€renme ihtiyaçlar›n› gider-
mede faydalan›lan temel bir kaynak hâlini alm›flt›r (Yaman, Yaman ve Hor-
zum, 2004b). Son y›llarda internet kullan›c› say›s›n›n h›zla artmas›, inter-
net ortam›nda yaflanan düzensizli€i ve kurals›zl›€› gündeme getirmifltir.
Türkiye’deki teknik alt yap› k›smen yeterli olsa da internet kullan›m›n›n
idari, hukuki ve etik alt yap›s›n›n yeterince oluflmad›€› görülmektedir (Sön-
mez, 2002). Norman (1998) teknolojinin de€ifliminin ve gelifliminin çok ba-
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Tablo 7 devamı 
Korsan Yazılım Kullanma Alışkanlıklarının Bilgisayar Tecrübesine Göre İncelenmesi
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Lisanssız yazılım 
kullanarak para 
kazanmayı 
düşünmem.

Katılmıyorum 23 52 57 51

3.926 0.687Kararsızım 14 25 35 22

Katılıyorum 69 127 158 161
Korsan yayını 
engelleyici kanunun 
gerekli olduğunu 
düşünüyorum.

Katılmıyorum 18 58 68 89

22.130 0.001Kararsızım 38 55 56 48

Katılıyorum 50 91 126 97

Tablo 7. devam›



sit oldu€unu; as›l zor olan›n sosyal, kültürel ve örgütsel de€iflikliklerde top-
lanmas› gerekti€ine dikkat çekmektedir. 

Nitekim Çakmak (1999) Türkiye’deki problemin, bilgisayar ile ilgili cihazla-
r› ve ürünleri temin etmekten çok onlar› kullanabilecek insanlar› e€itmek ve
e€itim yaz›l›mlar›n›n oluflturulmas› güçlü€üne dikkat çekmektedir. Bu du-
rumla ilgili olarak Akkoyunlu (1993) da geliflmekte olan ülkelerde, e€itimde
bilgisayar kullan›m›nda karfl›lafl›lan güçlüklerden biri olarak flunu söyle-
mektedir: Bu ülkelerde yaz›l›m ve donan›m daha pahal› oldu€u için ekono-
mik problemler bilgisayarl› e€itim politikas›nda önemli rol oynamaktad›r.
Bilgisayarl› e€itimin uygulanabilmesi ve tüm yurtta yayg›nlaflt›r›labilmesi
için güçlü bir ekonomiye sahip olmak gereklidir. fiahin ve Y›ld›r›m (1999:
64-66)’a göre de her fleyden önce bir e€itim yaz›l›m›n›n kullan›labilmesi için
mutlaka gerekli donan›m›n bulunmas› gerekir. Gerekli donan›ma eriflim ba-
zen zor ya da pahal› bir süreç olabilmektedir ve ayr›ca yaz›l›mlar›n sürekli
yenilenmesi ek maliyetler getirmektedir.

Türkiye’de korsan/kaçak yay›nlarla/yaz›l›mlarla ilgili yasal süreç, ilk bafllar-
da flikâyete ba€l› olarak kolluk örgütünün devreye girmesiyle bafllarken ar-
t›k, tüm kolluk örgütü mensuplar›, resen korsan/kaçak gördükleri ve bul-
duklar› her yerde yetki kullanbilme ve adli süreci bafllatabilme yetkisi ile do-
nat›lm›flt›r. Bu durum korsanla mücadelede at›lm›fl olan önemli ad›mlardan
biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Di€er taraftan, erkek kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma e€ilimlerinin
kad›nlara göre daha yüksek oldu€u ortaya ç›kmaktad›r. Bu sonuç, erkeklerin
bilgisayar teknolojilerini kullan›rken daha rahat ve daha az kayg› duymala-
r›yla aç›klanabilir. Bugüne kadar gerçeklefltirilen birçok araflt›rmada bilgisa-
yar teknolojilerini kullan›m al›flkanl›klar›n›n cinsiyete göre farkl›laflt›€› ve
erkek kullan›c›lar›n bilgi teknolojilerine daha yatk›n oldu€u sonucuna var›l-
m›flt›r (Kraut et al., 1998; Odell, Korgen ve Schumacher, 2000; Schumacher
ve Morahan-Martin, 2001). Erkek kullan›c›lar›n bilgisayar kayg›lar›n›n da-
ha düflük olmas› ve bu teknolojiye yatk›n olmalar›, korsan yaz›l›m kullanma
konusunda daha rahat hareket ediyor olmalar› fleklinde aç›klanabilir. Bu du-
rumda özellikle erkeklerde kaçak/korsan yaz›l›mlar›n olumsuz sonuçlar› ko-
nusunda daha çok fark›ndal›k yaratmaya ve onlar› bilinçlendirmeye dönük
e€itsel anlamda yay›nlar, programlar yap›lmal›d›r. 

Ayr›ca kat›l›mc›lar›n korsan yaz›l›m kullanma hakk›ndaki düflüncelerinin
yafllar›na ba€l› olarak de€iflti€i, yaflça büyük olanlar›n korsan yaz›l›m hak-
k›nda daha fazla bilgi sahibi olduklar› ve korsan yaz›l›m kullanmaya karfl›
olduklar› gözlenmifltir. Bu durum, yaflça büyük olan bilgisayar kullan›c›la-
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r›n›n meslek sahibi olmalar›ndan ve buna ba€l› olarak sorumluluk bilinci-
nin daha fazla geliflmifl olmas›ndan kaynaklanabilir. 21 yafl›ndan küçük
olan kullan›c›lar daha çok lise ve üniversite ö€rencilerinden oluflmaktad›r.
Bu kiflilerin gerek etik gerekse sorumluluk bilinçleri henüz yerleflmedi€in-
den, korsan yaz›l›m kullan›m konusunda daha rahat davranmakta olduk-
lar› söylenebilir. Bir önceki paragrafta ifade edilen durumdan ötürü yine
kaçak/korsan yaz›l›mlar›n olumsuz sonuçlar› konusunda daha çok fark›n-
dal›k yaratmaya ve onlar› bilinçlendirmeye dönük e€itsel anlamda yay›n-
lar, programlar 21 yafl alt›ndaki gençlere de özellikle sunulmal›d›r. Bu-
nunla ilgili özelde lise müfredat›na güncel etik problemlerle/meselelerle
ilgili genel etik dersi yararl› olabilir. 

Burada özellikle biliflim kullan›c›lar› taraf›ndan dikkat çekilmek istenen
önemli bir sorun olarak orijinal yaz›l›mlar›n ortalama al›m gücünün üstün-
de oluflu sorunu karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu sorunun ortadan kald›r›lmas›na
yönelik olarak yaz›l›m üreticilerinin lisanslara ekonomik kolayl›klar sa€la-
mas›, korsana darbe vurmak ad›na da çok yerinde bir karar olacakt›r. 

Bir di€er husus, telif haklar› yasalar›n›n lisans sahibinden/üreticiden ya-
na yeniden güncellenmesi ve korsanl›€a karfl› etkili yasal düzenlemelerin
oluflturulmas›d›r. Baflbakanl›€›n göndermifl oldu€u genelge uyar›nca tüm
kamu sektörünün yaln›zca yasal yaz›l›m kullanmas›n› sa€layaca€› uygula-
man›n, özel sektörü de harekete geçirecek flekilde düzenlenmesi isabetli
bir uygulama olacakt›r. 

Toplumun genelde korsan konusunda e€itilmesine ve bilinçlendirilmesine
yönelik yaz›l› ve görsel medyada, bilinç uyand›ran programlara yer verilme-
lidir. Bunun için özelde ise reklamlara yer verilebilir. Söz konusu reklamlar-
da, toplumca benimsenmifl ve takdir edilen, popüler kimli€e sahip kiflilerin
mesajlar vermesi olumlu bir etki yarataca€› de€erlendirilmelidir.

Yaz›l›m ithalatlar›, -vergi, resim ve harçlar›n düflürülmesi gibi yollarla- ko-
laylaflt›r›lmal›d›r. Ayr›ca yap›lan ithalatlarda devletin, kaynak firmaya
yurt içi piyasay› düzenlemeye ve yerli yaz›l›m sektörünü gelifltirmeye yö-
nelik zorlay›c› hükümler getirmesi uygun olacakt›r. Kaynak ve ithalatç›
firmalar›n fiyat oluflumunda ülkenin ekonomik koflullar›n› uygun flekilde
analiz etmesi yerinde olacakt›r. 

Yaz›l›m koflullar›n›n resmî kullan›c›y› gözeterek belirlenmesi gerekmekte-
dir. Adil bir fiyat oluflturulmas› ve istikrarl› ticari kurallar konulmas› gere-
kir. Bireysel ve kurumsal kullan›c›lar aras›nda makul farkl›l›klar gözetilme-
lidir. Ülkenin teknolojiye dair stratejik kararlar›, yaz›l›m kullan›m›nda dik-
kate al›nmal› ve halk›n paylafl›m›n› art›racak tedbirler gelifltirilmelidir. 

Erkan Yaman, Yavuz Erdo¤an, Halil Ekfli / Bilgisayar Kullan›c›lar›n›n Korsan/Kaçak Yaz›l›m Kullan›m›...

77



Kaynakça 
Akkoyunlu, B. (1993). Bilgi teknolojisi ve e€itim. Ankara: MEB, Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdürlü-
€ü, EB‹T Daire Baflkanl›€› Yay›nlar›.

Aleck, A. W. (1991). Karakter ruhbilimi. S. Akdeniz (çev.), E€itim psikolojisi içinde (s. 249-256). ‹s-
tanbul: Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Vakf› Yay›nlar›.

Barkay, E. (2008). Korsan yaz›l›m kullanma oran› yüzde 64. http://www.milli-
yet.com.tr/2008/02/05/son/soneko32.asp web adresinden 21.07.2008 tarihinde edinilmifltir.

BSA (2008a). Korsan yaz›l›m kullan›m oran› % 10 düflse, Türkiye ekonomisine katk›s› 1 milyar dolar olur.
http://w3.bsa.org/turkey/press/newsreleases/turkeypress142006.cfm web adresinden 25.09.2008
tarihinde edinilmifltir.

BSA (2008b). Korsan yaz›l›m Türkiye’de art›yor. http://www.sabah.com.tr/2008/05/15/ha-
ber,59DA48743CBC4D31A084AD68E90BC033.html web adresinden 21.07.2008 tarihinde edi-
nilmifltir.

Computer Ethics Institute. (1992). Ten commandments of computer ethics.http://www.bro-
ok.edu/dybdocroot/its/cei/overview/Ten_Commanments_of_Computer_Ethics.htm. web adresin-
den 17.05.2003 tarihinde edinilmifltir.

Çakmak, O. (1999). Fen e€itiminin yeni boyutu: Bilgisayar-multimedya-internet destekli e€itim.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E€itim Fakültesi Dergisi, 11, 116-125.

e-Akademi (2008). Korsan yaz›l›m›n olumlu etkileri. http://akademi.okulbilisim.com/library/to-
pic.aspx?id=897&page=10 web adresinden 29.12.2008 tarihinde edinilmifltir.

Fromm, E. (1995). Erdem ve mutluluk (çev. A. Yörükan). Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›. 

Keser, H. (1998). Bilgisayar destekli e€itim için bir model önerisi. Yay›mlanmam›fl doktora tezi, Anka-
ra Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

K›l›ç, R. (1992). Ahlâk›n dini temeli. Ankara: Türk Diyanet Vakf› Yay›nlar›. 

Korsan yaz›l›m dünyada azal›rken Türkiye’de art›yor. (2008, 15 May›s). Radikal. http://www.radi-
kal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=877873&Date=15.05.2008&CategoryID=80
web adresinden 21.07.2008 tarihinde indirilmifltir.

Korsan yaz›l›m s›n›r tan›m›yor. (2008). Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/teknolo-
ji/9358937.asp web adresinden 25.09.2008 tarihinde edinilmifltir

Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve toplumsal fliddet. ‹stanbul: Alt›n Kitaplar. 

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Inter-
net paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?
American Psychologist, 53, 1017-1031.

Norman, D. A. (1998). The invisible computer. Massachusetts London: The MIT Pres.

Odell, P. M., Korgen, K. O., & Schumacher, P. (2000). Internet use among female and male college
students. CyberPsychology & Behavior, 3, 855-862.

Poyraz, H. (1996). Dil ve ahlâk. ‹stanbul: Vadi Yay›nlar›. 

Sankur, B. (2007). Biliflim Sözlü€ü 2007. Pusula Yay›nc›l›k: ‹stanbul.

Schumacher, P., & Morahan-Martin, J. (2001). Gender, internet and computer attitudes and expe-
riences. Computers in Human Behavior, 17, 95-110.

Sönmez, A. (2002). Biliflim eti€i-II. Türkiye Biliflim Derne€i Dergisi, http://dergi.tbd.org.tr/yazar-
lar/30122002/ahmet_sonmez.htm web adresinden 25.09.2003 tarihinde edinilmifltir

fiahin, T. & Y›ld›r›m, S. (1999). E€itim teknolojileri ve materyal gelifltirme. Ankara: An› Yay›nc›l›k. 

‹fl Ahlak› Dergisi

78



T.C. Baflbakanl›k. (2008). Kamu kurum ve kurulufllar›nda kullan›lan yaz›l›mlar›n lisansl› olma zorunlulu-
€u ile ilgili genelge. http://yenisafak.com.tr/bilisim/?t=20.07.2008&i=129942 web adresin-
den 25.09.2008 tarihinde edinilmifltir.

TDK (2008). http://www.tdk.org.tr/TR/sozbul web adresinden 21.07.2008 tarihinde edinilmifltir.

Uzuno€ullar›, C. (2002). Kopya yaz›l›m IMF kredisini etkiler. http://webarsiv.hurri-
yet.com.tr/2002/03/04/96108.asp web adresinden 21.07.2008 tarihinde edinilmifltir.

Yaman, E. & Yaman, H. ve Horzum, B. (2004b). Ö€retim elemanlar›n›n internet kullan›m›nda etik
ilkelere uyma düzeyleri. De€erler E€itimi Dergisi, 2 (6), 133-150.

Yaman, E., Yaman, H. ve Horzum, B. (2004a). Ö€retmenlerin bilgisayar ve internet kullan›mlar›na
okul yöneticilerinin katk›lar›. IV. Uluslar Aras› E€itim Teknolojileri Sempozyumu içinde (s. 919-928).
Sakarya: Sakarya Üniversitesi E€itim Fakültesi Yay›nlar›.

Y›ld›r›m, N. ve Ansal, H. (2006). Türkiye’de yaz›l›m teknolojisi için teknoloji öngörüsü. ‹TÜ Dergisi,
Sosyal Bilimler, 3 (1), 27-39. 

Erkan Yaman, Yavuz Erdo¤an, Halil Ekfli / Bilgisayar Kullan›c›lar›n›n Korsan/Kaçak Yaz›l›m Kullan›m›...

79



‹fl Ahlak› Dergisi

80



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


