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1. Giriş
Sanayi devriminden 20. yüzyılın son çeyreğine 
kadar sanayileşme çağı yani üretim, ham madde, 
fiziki gücü gerektiren araçlar ön plandayken iletişim 
ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimiyle bilgi daha 
değerli bir konuma geldi ve bilgi (fikir) çağı ortaya 
çıktı. Sanayi ve üretim kapasitesinden ziyade bilgi 
üretimi (AR-GE) ülkelerin gelişmişlik düzeyini 
belirlemeye başladı. İletişim ve bilgi teknolojilerinin 
hızlı gelişmesi ve kolayca yayılması dünya üzerinde 
bu bilgileri takip edemeyen az gelişmiş ülkeler ile 
gelişmiş ülkeler arasındaki farkın daha da açılmasına 
yol açtı. Bununla birlikte üretilen mal ve hizmetler 
küresel bir nitelik kazandı. Bu nedenle bilginin 
(fikirlerin) korunması ve geliştirilmesi (AR-GE) 
çalışmaları bu dönemde daha büyük bir önem 
kazandı. Günümüzde bilgi (fikir) toplumun bilgi 
sermayesidir.1  

Fikirlerin oluşturulup geliştirilmesi kadar onların 
etkin bir şekilde korunması da büyük önem 
taşımaktadır. Şöyle ki bir ülkenin sınaî ve fikri haklar 
alanında kalkınması, onların etkin biçimde 
korunması bağlıdır.2 Bu yüzden fikirlerin korunması 
ve desteklenmesi ancak iyi bir fikri mülkiyet 
korunması ile mümkün olacaktır. Günümüzde fikri 
mülkiyet haklarının daha etkin bir biçimde 
korunması adına ülkeler bu konuda kanun ve 
mevzuatlarını geliştirme ayrıca güncel gelişmeler 
doğrultusunda mevzuatlarda gerekli değişimler 
yapmaktadır.

Fikri mülkiyet kavramı eşya mülkiyetinden kısmen 
farklıdır. Eşya hukuku bağlamında bir eşyanın 
mülkiyet korunmasından yaralanabilmesi için 
“cismani olma”, “sınırlandırılmış olma” ve 
“üzerinde fiili ve hukuki hâkimiyet kurulabilmesine” 
bağlıdır.3 Fikri mülkiyet hukukunda ise; cismani bir 
eşyadan ziyade mülkiyet korumasının konusu 
cismani olmayan, üzerinde fiili hâkimiyet 
kuramadığımız fikir ve düşüncelerdir. Aynı zamanda 
eşya mülkiyeti koruması süreye tabi değilken fikri 
mülkiyet koruması süre ile sınırlandırılmıştır.4

2. Eser Mülkiyeti ve Çalışanlar Tarafından 
Meydana Getirilen Eserlerde Hak Sahipliği
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun da 
(FSEK) eser sahibinin tanımı yapılmıştır. Buna göre 
eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. (FSEK m. 
1/B-b) Kanunumuz eser sahipliğinde “meydana 
getirme” yani “yaratma ilkesini” benimsemiştir. 
Yaratma ilkesi, eseri meydana getiren, oluşturan, 
fikri dış dünyaya aktaran kişinin eser sahibi 
sayılmasıdır. Eseri yaratılması bir hukuksal işlem 
olmayıp, bir maddi fiildir.6 
(Realakti) Fakat eser meydana getirildiği anda artık 
FSEK kapsamında hukuken korunur ve hukuki 

işlemlere konu olur. Eseri meydana getiren kişi, 
FSEK kapsamında sayılan eserle ilgili eser 
sahipliğinden doğan maddi ve manevi hakları 
kullanma yetkisine sahiptir. Eser sahibi bu hakları 
kendisi kullanabileceği gibi, bunları hukuksal işleme 
konu da edebilir. Ayrıca yasadan kaynaklanan bazı 
hallerde bu haklar  (miras, cebri icra sonucu satış, 
kamuya mal etme gibi) başkaları tarafında da 
kullanabilir. Fakat ister hukuksal işleme ister yasaya 
dayansın, eser sahipliğinden doğan hakların bir 
başkasına geçmesi eser sahipliğini sona erdirmez.

Eser sahipliğinden doğan hakların yasadan 
kaynaklanan kullanma hakkıyla ilgili FSEK m.18 de 
düzenlenen memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki 
işverenin hakları kullanma yetkisi örnek olarak 
gösterilebilir. Buna göre “Aralarındaki özel 
sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi 
anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki 
haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce 
kullanılır.”  Kanun koyucunun buradaki amacı; iş 
görme ediminin ifa sırasında meydana getirilen 
eserlerde bir taraftan eser sahipliğini korurken diğer 
taraftan da meydana getirilen eser için mali destek ve 
uygun çalışma ortamı sağlayan işverenin haklarını 
korumaktır. Bu sayede işveren ve işçi hakları 
arasında bir denge sağlanıp ticari hayatın gelişimi ve 
sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. İş Kanunu’nun 
2. maddesinde işçinin tanımı yapılmıştır. Buna göre 
işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek 
kişiye denir. Yine iş kanununda iş sözleşmesinin de 
tanımı yapılmış; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) 
bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.  
FSEK m.8’de çalıştıran ve tayin eden kavramları 
kullanılmış fakat çalıştıran ve tayin eden 
kavramlarından ne anlaşılması gerektiği hususu 
düzenlenmemiştir. İşçi iş sözleşmesine dayanarak 
çalışan gerçek kişi olup bu sözleşmenin diğer tarafını 
işveren oluşturur. FSEK’ deki çalıştıran kavramı ile 
kastedilen de işverendir.7

1- “Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir. 
İhtisas Akademi Hukuk Akademisinde öğrenci olarak çalışmalarına 
devam etmektedir.”
2- Suluk C.,Karasu R., Nal T.,(2020),  Fikri Mülkiyet Hukuku, 
(4.Bası), Ankara, Seçkin Yayınları, s.36.
3- Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri 
Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi, s.20.
4- Sirmen L. A.( 2017),  Eşya Hukuku, 5. Baskı,  Ankara, Yetkin 
Hukuk Yayınları, s. 4-11
5- Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri 
Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi s.2-5
6- (Alıntılayan Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla 
Karşılaştırmalı Fikri Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi s. 
183); Aktaran Wandke-Bullinger, § 7, nr.3.
7- Demir R., İşçinin İşi Görürken Meydana Getirdiği Eserler, 
http://demirvedemirhukuk.com/images/yayinlar/k05.pdf adresinden 
alındı. (Erişim tarihi: 08.01.2021)
Eser kavramı ise FSEK m. 1/B’ de tanımlanmıştır. 

- 1 -



1. Giriş
Sanayi devriminden 20. yüzyılın son çeyreğine 
kadar sanayileşme çağı yani üretim, ham madde, 
fiziki gücü gerektiren araçlar ön plandayken iletişim 
ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimiyle bilgi daha 
değerli bir konuma geldi ve bilgi (fikir) çağı ortaya 
çıktı. Sanayi ve üretim kapasitesinden ziyade bilgi 
üretimi (AR-GE) ülkelerin gelişmişlik düzeyini 
belirlemeye başladı. İletişim ve bilgi teknolojilerinin 
hızlı gelişmesi ve kolayca yayılması dünya üzerinde 
bu bilgileri takip edemeyen az gelişmiş ülkeler ile 
gelişmiş ülkeler arasındaki farkın daha da açılmasına 
yol açtı. Bununla birlikte üretilen mal ve hizmetler 
küresel bir nitelik kazandı. Bu nedenle bilginin 
(fikirlerin) korunması ve geliştirilmesi (AR-GE) 
çalışmaları bu dönemde daha büyük bir önem 
kazandı. Günümüzde bilgi (fikir) toplumun bilgi 
sermayesidir.1  

Fikirlerin oluşturulup geliştirilmesi kadar onların 
etkin bir şekilde korunması da büyük önem 
taşımaktadır. Şöyle ki bir ülkenin sınaî ve fikri haklar 
alanında kalkınması, onların etkin biçimde 
korunması bağlıdır.2 Bu yüzden fikirlerin korunması 
ve desteklenmesi ancak iyi bir fikri mülkiyet 
korunması ile mümkün olacaktır. Günümüzde fikri 
mülkiyet haklarının daha etkin bir biçimde 
korunması adına ülkeler bu konuda kanun ve 
mevzuatlarını geliştirme ayrıca güncel gelişmeler 
doğrultusunda mevzuatlarda gerekli değişimler 
yapmaktadır.

Fikri mülkiyet kavramı eşya mülkiyetinden kısmen 
farklıdır. Eşya hukuku bağlamında bir eşyanın 
mülkiyet korunmasından yaralanabilmesi için 
“cismani olma”, “sınırlandırılmış olma” ve 
“üzerinde fiili ve hukuki hâkimiyet kurulabilmesine” 
bağlıdır.3 Fikri mülkiyet hukukunda ise; cismani bir 
eşyadan ziyade mülkiyet korumasının konusu 
cismani olmayan, üzerinde fiili hâkimiyet 
kuramadığımız fikir ve düşüncelerdir. Aynı zamanda 
eşya mülkiyeti koruması süreye tabi değilken fikri 
mülkiyet koruması süre ile sınırlandırılmıştır.4

2. Eser Mülkiyeti ve Çalışanlar Tarafından 
Meydana Getirilen Eserlerde Hak Sahipliği
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun da 
(FSEK) eser sahibinin tanımı yapılmıştır. Buna göre 
eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. (FSEK m. 
1/B-b) Kanunumuz eser sahipliğinde “meydana 
getirme” yani “yaratma ilkesini” benimsemiştir. 
Yaratma ilkesi, eseri meydana getiren, oluşturan, 
fikri dış dünyaya aktaran kişinin eser sahibi 
sayılmasıdır. Eseri yaratılması bir hukuksal işlem 
olmayıp, bir maddi fiildir.6 
(Realakti) Fakat eser meydana getirildiği anda artık 
FSEK kapsamında hukuken korunur ve hukuki 

işlemlere konu olur. Eseri meydana getiren kişi, 
FSEK kapsamında sayılan eserle ilgili eser 
sahipliğinden doğan maddi ve manevi hakları 
kullanma yetkisine sahiptir. Eser sahibi bu hakları 
kendisi kullanabileceği gibi, bunları hukuksal işleme 
konu da edebilir. Ayrıca yasadan kaynaklanan bazı 
hallerde bu haklar  (miras, cebri icra sonucu satış, 
kamuya mal etme gibi) başkaları tarafında da 
kullanabilir. Fakat ister hukuksal işleme ister yasaya 
dayansın, eser sahipliğinden doğan hakların bir 
başkasına geçmesi eser sahipliğini sona erdirmez.

Eser sahipliğinden doğan hakların yasadan 
kaynaklanan kullanma hakkıyla ilgili FSEK m.18 de 
düzenlenen memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki 
işverenin hakları kullanma yetkisi örnek olarak 
gösterilebilir. Buna göre “Aralarındaki özel 
sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi 
anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki 
haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce 
kullanılır.”  Kanun koyucunun buradaki amacı; iş 
görme ediminin ifa sırasında meydana getirilen 
eserlerde bir taraftan eser sahipliğini korurken diğer 
taraftan da meydana getirilen eser için mali destek ve 
uygun çalışma ortamı sağlayan işverenin haklarını 
korumaktır. Bu sayede işveren ve işçi hakları 
arasında bir denge sağlanıp ticari hayatın gelişimi ve 
sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. İş Kanunu’nun 
2. maddesinde işçinin tanımı yapılmıştır. Buna göre 
işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek 
kişiye denir. Yine iş kanununda iş sözleşmesinin de 
tanımı yapılmış; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) 
bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.  
FSEK m.8’de çalıştıran ve tayin eden kavramları 
kullanılmış fakat çalıştıran ve tayin eden 
kavramlarından ne anlaşılması gerektiği hususu 
düzenlenmemiştir. İşçi iş sözleşmesine dayanarak 
çalışan gerçek kişi olup bu sözleşmenin diğer tarafını 
işveren oluşturur. FSEK’ deki çalıştıran kavramı ile 
kastedilen de işverendir.7

1- “Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir. 
İhtisas Akademi Hukuk Akademisinde öğrenci olarak çalışmalarına 
devam etmektedir.”
2- Suluk C.,Karasu R., Nal T.,(2020),  Fikri Mülkiyet Hukuku, 
(4.Bası), Ankara, Seçkin Yayınları, s.36.
3- Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri 
Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi, s.20.
4- Sirmen L. A.( 2017),  Eşya Hukuku, 5. Baskı,  Ankara, Yetkin 
Hukuk Yayınları, s. 4-11
5- Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri 
Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi s.2-5
6- (Alıntılayan Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla 
Karşılaştırmalı Fikri Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi s. 
183); Aktaran Wandke-Bullinger, § 7, nr.3.
7- Demir R., İşçinin İşi Görürken Meydana Getirdiği Eserler, 
http://demirvedemirhukuk.com/images/yayinlar/k05.pdf adresinden 
alındı. (Erişim tarihi: 08.01.2021)
Eser kavramı ise FSEK m. 1/B’ de tanımlanmıştır. 

Buna göre “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve 
edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri 
olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” 
eser olarak nitelendirilir.  Kanun bir fikrin eser 
olarak değerlendirilebilmesi için iki unsurun 
varlığını aramıştır. Bunlar subjektif unsur “sahibinin 
hususiyetini taşıma” ve objektif unsur “kanunda 
sınırlı sayıda düzenlenen eser gruplarında yer 
alma”dır.

İşçinin işverenle iş sözleşmesi kapsamında işlerini 
görürken meydana getirdiği eserler üzerindeki 
hakların çalıştıranlar tarafından kullanılabilmesi için 
kanununda belirtilen şartların gerçekleşmiş olması 
gerekir. Aksi takdirde bu haklar işveren tarafından 
değil eseri meydana getiren işçi tarafından 
kullanılacaktır. İşveren tarafından eserden doğan 
haklarının kullanabilmesi için kanunda belirtilmiş 
şartlar şunlardır:

a) Eserin İşçi Tarafından Meydana Getirilmesi: 
İşverenin kanundan doğan bu hakları kullanabilmesi 
için öncelikle eserin iş sözleşmesi kapsamında 
kendisine bağımlı olarak çalışan işçi tarafından 
meydana getirilmesi gerekir. İş sözleşmesi haricinde 
iş görme borcu doğuran eser, vekâlet veya yayım 
sözleşmesine göre çalışanlar işçi olmadıklarından, 
söz konusu sözleşmesel ilişkiler bağlamında FSEK 
m. 18/2 hükmü uygulama alanı bulmaz.8
b) Eserin İşin Görülmesi Sırasında Meydana 
Getirilmiş Olması: İşverenin FSEK 18/2’de 
kapsamında hakları kullanması için işçi tarafından 
eserin işin görülmesi sırasında meydana getirilmiş 
olmasına bağlıdır. Bunun dışında işçinin meydana 
getirdiği eserle yaptığı iş arasında bir bağlantının 
varlığı gerekir. Aksi halde meydana getirilen eser 
üzerinde hakları kullanma yetkisi eser sahibi olan 
işçiye ait olacaktır. Söz konusu iş ile eser arasındaki 
bağlantı eserin iş sözleşmesi kapsamında işverenin 
emir ve talimatları kapsamında yapılıp yapılmadığı 
ve meydana getirilen eserin işin faaliyet alanında 
yapılıp yapılmadığına göre belirlenecektir.
c) Sözleşme veya İşin Mahiyetinden Aksinin 
Anlaşılmaması: FSEK m. 18/2’de işverenin eserden 
doğan hakları kullanabilmesi için taraflar arasında 
bu hakların kullanılması için bir özel sözleşmenin 
olmaması veya işin mahiyetinden de aksinin 
anlaşılmaması gerektiği düzenlenmiştir. Yani taraflar 
sözleşme özgürlüğü kapsamında aralarında özel bir 
sözleşme yaparak eserden doğan hakların kullanma 
yetkisini eser sahibi olan işçiye bırakabilecekleri gibi 
üçüncü bir kişiye de bırakabilir. Söz konusu kanun 
maddesi emredici nitelikte olmayıp taraflara bu 
hususta sözleşme yapabilme imkânı tanınmıştır. 
Kanun koyucunun işin mahiyetinden neyi kastettiği 
doktrinde tartışmalı bir konudur. Bir görüş, işverenle 
işçi arasındaki iş ilişkisinde işçinin iş görme 

borcunun fikri çaba olması durumunda kanun 
maddesinin uygulanabileceği; fikrini bağımsızca 
ifade edebilecek konumda olan bir işçi için 
uygulanamayacağıdır.9 Diğer bir görüş göre ise, 
işletmenin ve işin amacına, meydana getirilen eserin 
işveren için ifade ettiği anlama bakılmalıdır.10

3. Çalıştıranlara (İşveren) Tanınan Hakkın 
Hukuki Niteliği
Kanunda işverene, işçi ile aralarındaki özel 
sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi 
anlaşılmadıkça işçilerin işlerini görürken meydana 
getirdikleri eserler üzerindeki hakları kullanma 
yetkisi verilmiştir. Burada kanun koyucunun 
kullanma yetkisini çalıştıran veya tayin edenlere 
verdi tanıdığı haktan anlaşılması gereken “mali 
haklardır.” Zira manevi haklar eser sahibinin eserle 
olan manevi bağlarına ilişkin olup esere verdiği 
hususiyetin korunmasını amaçlamaktadır. Burada 
işverene tanınan mali hakların hukuki niteliği ise 
doktrinde tartışmalıdır. Öğretideki bir görüşe göre 
burada işveren eser üzerindeki mali haklara 
sahiptir.11 Bu konuda ki diğer bir görüş ise 
işverenlere bu hususta hakların kullanımı için tam 
kanuni ruhsat tanındığıdır.12

4. Sonuç 
Teknolojinin de hızlı gelişmesiyle içinde 
bulunduğumuz bilgi çağında eserlerin meydana 
getirilmesi süreci büyük bir değişime uğramıştır. 
Bireysel olarak meydana getirilen eserlerden ziyade 
özellikle teknolojik alanda meydana getirilen eserler 
büyük çoğunlukla takım çalışmasının ürünü 
olmaktadır. Bu sebeple iş görüldüğü sırada meydana 
getirilen bu eserler üzerinde eser sahipliği ve eserden 
doğan hakların kullanılması hususu büyük önem arz 
etmektedir. Kanunun iyi yorumlanıp 
değerlendirilmesi, bu alanda çıkabilecek 
uyuşmazlıklarının çözümün açısından büyük önem 
taşımaktadır.

8- Yıldız Ö.(2014), “Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler”, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97940 adresinden 
alındı. (Erişim Tarihi: 09.01.2021)
9- Alıntalayan Yıldız Ö.(2014), “Çalışanların Meydana Getirdiği 
Eserler”; Aktaran Ayiter Nûşin(1981), Hukukta Fikir ve San’at 
Ürünleri, Ankara, Sevinç Matbaası.
10- Gökyayla E.(2005), “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Yapılan 
Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
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1. Giriş
Sanayi devriminden 20. yüzyılın son çeyreğine 
kadar sanayileşme çağı yani üretim, ham madde, 
fiziki gücü gerektiren araçlar ön plandayken iletişim 
ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimiyle bilgi daha 
değerli bir konuma geldi ve bilgi (fikir) çağı ortaya 
çıktı. Sanayi ve üretim kapasitesinden ziyade bilgi 
üretimi (AR-GE) ülkelerin gelişmişlik düzeyini 
belirlemeye başladı. İletişim ve bilgi teknolojilerinin 
hızlı gelişmesi ve kolayca yayılması dünya üzerinde 
bu bilgileri takip edemeyen az gelişmiş ülkeler ile 
gelişmiş ülkeler arasındaki farkın daha da açılmasına 
yol açtı. Bununla birlikte üretilen mal ve hizmetler 
küresel bir nitelik kazandı. Bu nedenle bilginin 
(fikirlerin) korunması ve geliştirilmesi (AR-GE) 
çalışmaları bu dönemde daha büyük bir önem 
kazandı. Günümüzde bilgi (fikir) toplumun bilgi 
sermayesidir.1  

Fikirlerin oluşturulup geliştirilmesi kadar onların 
etkin bir şekilde korunması da büyük önem 
taşımaktadır. Şöyle ki bir ülkenin sınaî ve fikri haklar 
alanında kalkınması, onların etkin biçimde 
korunması bağlıdır.2 Bu yüzden fikirlerin korunması 
ve desteklenmesi ancak iyi bir fikri mülkiyet 
korunması ile mümkün olacaktır. Günümüzde fikri 
mülkiyet haklarının daha etkin bir biçimde 
korunması adına ülkeler bu konuda kanun ve 
mevzuatlarını geliştirme ayrıca güncel gelişmeler 
doğrultusunda mevzuatlarda gerekli değişimler 
yapmaktadır.

Fikri mülkiyet kavramı eşya mülkiyetinden kısmen 
farklıdır. Eşya hukuku bağlamında bir eşyanın 
mülkiyet korunmasından yaralanabilmesi için 
“cismani olma”, “sınırlandırılmış olma” ve 
“üzerinde fiili ve hukuki hâkimiyet kurulabilmesine” 
bağlıdır.3 Fikri mülkiyet hukukunda ise; cismani bir 
eşyadan ziyade mülkiyet korumasının konusu 
cismani olmayan, üzerinde fiili hâkimiyet 
kuramadığımız fikir ve düşüncelerdir. Aynı zamanda 
eşya mülkiyeti koruması süreye tabi değilken fikri 
mülkiyet koruması süre ile sınırlandırılmıştır.4

2. Eser Mülkiyeti ve Çalışanlar Tarafından 
Meydana Getirilen Eserlerde Hak Sahipliği
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun da 
(FSEK) eser sahibinin tanımı yapılmıştır. Buna göre 
eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. (FSEK m. 
1/B-b) Kanunumuz eser sahipliğinde “meydana 
getirme” yani “yaratma ilkesini” benimsemiştir. 
Yaratma ilkesi, eseri meydana getiren, oluşturan, 
fikri dış dünyaya aktaran kişinin eser sahibi 
sayılmasıdır. Eseri yaratılması bir hukuksal işlem 
olmayıp, bir maddi fiildir.6 
(Realakti) Fakat eser meydana getirildiği anda artık 
FSEK kapsamında hukuken korunur ve hukuki 

işlemlere konu olur. Eseri meydana getiren kişi, 
FSEK kapsamında sayılan eserle ilgili eser 
sahipliğinden doğan maddi ve manevi hakları 
kullanma yetkisine sahiptir. Eser sahibi bu hakları 
kendisi kullanabileceği gibi, bunları hukuksal işleme 
konu da edebilir. Ayrıca yasadan kaynaklanan bazı 
hallerde bu haklar  (miras, cebri icra sonucu satış, 
kamuya mal etme gibi) başkaları tarafında da 
kullanabilir. Fakat ister hukuksal işleme ister yasaya 
dayansın, eser sahipliğinden doğan hakların bir 
başkasına geçmesi eser sahipliğini sona erdirmez.

Eser sahipliğinden doğan hakların yasadan 
kaynaklanan kullanma hakkıyla ilgili FSEK m.18 de 
düzenlenen memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki 
işverenin hakları kullanma yetkisi örnek olarak 
gösterilebilir. Buna göre “Aralarındaki özel 
sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi 
anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini 
görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki 
haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce 
kullanılır.”  Kanun koyucunun buradaki amacı; iş 
görme ediminin ifa sırasında meydana getirilen 
eserlerde bir taraftan eser sahipliğini korurken diğer 
taraftan da meydana getirilen eser için mali destek ve 
uygun çalışma ortamı sağlayan işverenin haklarını 
korumaktır. Bu sayede işveren ve işçi hakları 
arasında bir denge sağlanıp ticari hayatın gelişimi ve 
sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. İş Kanunu’nun 
2. maddesinde işçinin tanımı yapılmıştır. Buna göre 
işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek 
kişiye denir. Yine iş kanununda iş sözleşmesinin de 
tanımı yapılmış; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) 
bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.  
FSEK m.8’de çalıştıran ve tayin eden kavramları 
kullanılmış fakat çalıştıran ve tayin eden 
kavramlarından ne anlaşılması gerektiği hususu 
düzenlenmemiştir. İşçi iş sözleşmesine dayanarak 
çalışan gerçek kişi olup bu sözleşmenin diğer tarafını 
işveren oluşturur. FSEK’ deki çalıştıran kavramı ile 
kastedilen de işverendir.7

1- “Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir. 
İhtisas Akademi Hukuk Akademisinde öğrenci olarak çalışmalarına 
devam etmektedir.”
2- Suluk C.,Karasu R., Nal T.,(2020),  Fikri Mülkiyet Hukuku, 
(4.Bası), Ankara, Seçkin Yayınları, s.36.
3- Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri 
Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi, s.20.
4- Sirmen L. A.( 2017),  Eşya Hukuku, 5. Baskı,  Ankara, Yetkin 
Hukuk Yayınları, s. 4-11
5- Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri 
Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi s.2-5
6- (Alıntılayan Kılıçoğlu A. M.( 2020 ),  Sınaî Haklarla 
Karşılaştırmalı Fikri Haklar, (6. Bası), Ankara, Turhan Kitabevi s. 
183); Aktaran Wandke-Bullinger, § 7, nr.3.
7- Demir R., İşçinin İşi Görürken Meydana Getirdiği Eserler, 
http://demirvedemirhukuk.com/images/yayinlar/k05.pdf adresinden 
alındı. (Erişim tarihi: 08.01.2021)
Eser kavramı ise FSEK m. 1/B’ de tanımlanmıştır. 

FSEK’e göre; eseri meydana getiren kişi eser 
sahibidir ve eserden doğan haklarını kullanabilir. 
Fakat bu eserin iş ilişkisi kapsamında meydana 
getirilmesi durumunda işveren eserden üzerindeki 
mali hakları kullanma yetkisini kanunen kazanır. 
FSEK 52’de düzenlenen mali hakların devri için 
ayrıca yazılı bir sözleşmenin varlığı aranmaz. Dikkat 
edilmesi gereken husus ise taraflar arasında bu 
hususta yapılmış olan özel bir sözleşmenin varlığı 
veya işin mahiyetinden aksinin anlaşılmamasıdır. 
İşverenin mali hakları kullanma yetkisi kanuni bir 
karine olup; sözleşmeyle veya işin mahiyetinden 
aksinin anlaşıldığı takdirde hakları kullanma yetkisi 
eser sahibinin olur.
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