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I. Giriş
COVİD-19 küresel salgını ile daha da hız kazanan 
dijitalleşmenin topluma ve hukuka olan etkisi her 
geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin baş aktörü 
olan çok uluslu teknoloji teşebbüsleri salgın sürecinde 
maddi kaynaklarını artırma fırsatı yakalarken1 
tüketicilerin maddi olanakları daralmakta2 ve küresel 
çapta gelir eşitsizliği her geçen gün artmaktadır. Özel 
teknoloji teşebbüslerinin uzay teknolojilerine yatırım 
yapmaya başlaması ve elektronik ticaretin 
yaygınlaşması ile son zamanlarda geri planda kalan 
yazılım şirketleri de nihayetinde değişimin temelinde 
bilişim sektörü yattığı için dijitalleşme sürecinden en 
fazla fayda sağlayacak olan teşebbüslerdendir.
 
Artan nüfuz alanından dolayı bilişim sektöründeki 
tekelleşme diğer sektörlerdeki tekelleşmeye nazaran 
çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de mevcut olan bilişim sektöründeki 
tekelleşmeye dair endişeler, çeşitli sebeplerle yargı 
organlarının önüne gelen davalarda tartışılmış3; yargı 
organları bilgisayar programlarının fikri mülkiyet 
hukuku bakımından özel konumlarını da göz önüne 
alarak tekelleşmeyi önlemek adına ilginç kararlara 
imza atmıştır.4 Bu çalışmada, Avrupa Adalet 
Divanı’nın (“AAD”) 3 Temmuz 2012 tarihli 
Usedsoft&Oracle kararı5 ışığında bilgisayar 
programlarında tekelleşme ve tükenme ilkesi 
arasındaki ilişki incelenecektir.

II. Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Bilgisayar 
Programları
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu7 (“FSEK”) m.1/B- 
(a)’da eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve 
edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri 
olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri…” 
olarak tanımlanmıştır. Bilgisayar programları ise 
FSEK m.2/1 hükmü8 ile ilim edebiyat eseri 
sayılmıştır. Esasında bilgisayar programları program 
akışı, algoritma, kod (kaynak kodu ve nesne kodu) ve 
kullanıcı ara yüzü olmak üzere dört bölümden oluşur.9 
Bu dört unsurun bir araya gelmesi bilgisayar 
programını oluşturmaktadır. Kanun bilgisayar 
programlarının “hazırlık tasarımlarını” da koruma 
altına almıştır. “Hazırlık tasarımları” ifadesinden 
yalnızca program akışı ve kodlar anlaşılmak gerekip, 
algoritmalar ve ara yüzler hazırlık tasarımı 
sayılamayacağından10 fikri mülkiyet korumasından 
yararlanamayacaklardır.

Bilgisayar programlarının eser niteliği ile ilgili 
değinilmesi gereken husus yazılım kavramı ile 
bilgisayar programı kavramının aynı olmamasıdır. 
Yazılım, bilgisayar programını da kapsayan bir üst 
kavramdır11 ancak dikkat edilmelidir ki fikri hukukta 
yalnızca bilgisayar programları korunmaktadır.

Eser niteliği taşıyan bilgisayar programları, fikri 

hukuktaki her eser gibi sahibinin mali ve manevi 
haklarına konu olabilir. Mali haklar arasında sayılan 
yayma hakkı tükenme ilkesinin meydana gelebileceği 
tek hak olup, bu ilkenin anlaşılması açısından önem 
arz eder.

1-  
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/62
1149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf (Çevrimiçi) 
e.t:20.02.2021, İngiliz yardım kuruluşu OXFAM International’ın 
hazırladığı rapora göre 18 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
dünyanın en zengin 10 insanı servetlerini 540 milyar dolar 
artırmıştır. (“…the world’s 10 richest billionaires have collectively 
seen their wealth increase by $540bn over this period…”)
2- 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty
-impacts-of-COVID-19 (Çevrimiçi) e.t: 20.02.2021, Dünya Bankası, 
salgının yalnızca 2020 yılı sonuna etkilerini değerlendiren 
raporunda aşırı yoksulluğun küresel çapta en iyi ihtimalde %8.23’e, 
kötü ihtimalde %9.18’e yükseleceği tahmin etmektedir. (“…as a 
result, the global extreme poverty rate would increase from 8.23% in 
2019 to 8.82% under the baseline scenario or 9.18% under the
 downside scenario…”)
3- Örneğin, 1994-1998 yılları arasında ABD’nin yaklaşık yirmi 
eyaletinde ve federal düzeyde işletim sistemi yazılımlarında 
tekelleştiği ve Sherman Act.’ın 2.maddesini ihlal ettiği iddiası ile 
Microsoft’a karşı davalar açılmış ve davaların büyük çoğunluğunda 
rekabet düzeninin bozulduğu yolunda hüküm 
kurulmuştur.{https://www.gurkaynak.av.tr/docs/Thoughts%20on%2
0the%20Significance%20and%20Effects.pdf (Çevrimiçi) e.t: 
02.03.2021}
4- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. Ve 
2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, (Çevrimiçi), 
http://www.verisil.com.tr/MS_GEREKCELI_KARAR.pdf, 
e.t:20.02.2021, bu kararda “…Microsoft’un lisans sözleşmesinin 16. 
maddesinde programın bilgisayarla birlikte devri zorunluluğunun 
öngörülmesi yasanın (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) f 
fıkrasında belirtilen zorunlu satışı tarif etmektedir. Bu şekilde satışın 
Microsoft lehine ikinci el piyasada kontrol avantajı vermesi ihtimali 
var ise de tüketiciyi ihtiyacı olmayan ikinci bir ürünü almaya 
zorlaması ve ayrıca rekabeti bozması nedeniyle yasanın belirtilen f 
fıkrası ile Rekabet Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerine aykırılığı 
tartışmasızdır.” Karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
30.06.2015K., 2014/17376E. Ve 2015/8772K. sayılı kararı ile ilk 
derece mahkemesi hükmünü aynen onamıştır; Bilgisayar programı 
olmamalarına rağmen dijital ürünlerin de tükenme ilkesi 
kapsamında olduğuna dair hüküm kurulan Tom Kabinet Kararı, 
Mustafa AKSU, İnternet Üzerinden Yayılan Eserlerde Tükenme 
İlkesi? (Dijital Tükenme İlkesi?), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2016/1, Ankara, s. 14-15
5-http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
124564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=930990 (Çevrimiçi) e.t:20.02.2021
6- 13.12.1951 Tarih, 7981 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5.12.1951 Tarih ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
7- FSEK m.2: “İlim edebiyat eserleri şunlardır: (1) herhangi bir 
şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade 
edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program 
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları…”
8- Canan KÜÇÜKALİ, “Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet 
Kapsamında Korunması”, İTÜSBD Covid-19 Sosyal Bilimler Özel 
Sayısı, Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek), s.104
9- Pelin ÖZKAYA/Refik SAMET, “Yazılım Ürünlerinin Telif 
Hukuku Kapsamında Korunması”, Uluslararası Bilgi Güvenliği 
Mühendisliği Dergisi, C:VI, No: I, Ankara,  s.18
10- A.e, s.20, “Yazılım, elektronik cihazların fonksiyonel şekilde 
çalışmasını sağlayan programların tamamına verilen ad iken 
bilgisayar programı doğrudan bilgisayara yönelen komutlar 
bütünüdür”
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III. Yayma Hakkı ve Tükenme İlkesi
FSEK m.23/1’de “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış 
nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa 
çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak…” olarak 
tanımlanan yayma hakkı, meydana getirilen eseri 
dolaşıma sokma imkânı sunar. Bir eserin aslını veya 
çoğaltılmış nüshalarını eser sahibinin iznini 
almaksızın yaymak eser sahibinin yayma hakkının 
ihlaline sebebiyet verir ve FSEK m.66 vd. hükümleri 
uyarınca hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. O 
halde herhangi bir eserin her yayımında eser 
sahibinden izin almak mı gerekir? Örneğin yaptığı bir 
tabloyu satan ressamın daha sonraki satışlara da izin 
vermesi mi aranacaktır? Bu “dolaşım” sorununun 
aşılabilmesi için FSEK m.23/2’de11 yayma hakkının 
tükenmesi ilkesi düzenlenmiştir.
 
Tükenme ilkesine göre eser sahibi, eserin aslını veya 
çoğaltılmış nüshasını ülke sınırları içerisinde bir kere 
satarsa yalnızca sattığı eser için yayma hakkı 
tükenmiş kabul edilir. Satın alan, eseri dilediği gibi 
yeniden satabilir ancak kiralayamaz ya da kamuya 
ödünç veremez; kiralama ve kamuya ödünç verme 
hakları halen daha eser sahibine aittir. Kanun lafzında 
“satış” ifadesi kullanılmış olsa da burada yalnızca 
eşya hukukundaki mülkiyetin devri değil, fikri hakkın 
devri yani eserden tam yararlanma imkân tanıyan her 
türlü tasarruf kastedilmektedir. Örneğin teminaten 
temlik veya yok edilmek üzere eserin devri eşya 
hukuku bakımından mülkiyetin devri sonucu doğursa 
da fikri haklardan tam yararlanma sağlamadığı için 
tükenme ilkesi gerçekleşmez; mülkiyeti saklı tutma 
kaydıyla satışta ise eşya hukuku bakımından devir 
sözleşme bedelinin son taksitinin ödendiği gün 
gerçekleşecek olmasına rağmen yayma hakkı, eserin 
zilyetliğinin devri anında tükenmektedir.12 Fikri 
hakkın lisans verilmesi eşya hukukunda mülkiyet 
devri olmadığı gibi fikri hukukta da hakkın tamamen 
devri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla lisans 
verilmesi halinde kural olarak tükenme ilkesi 
gerçekleşmez ancak lisans hakkının tam ve süresiz 
olarak verilmesi halinde artık fikri hakkın devrinden 
ve tükenme ilkesinden bahsedebiliriz.13

Diğer adı “ilk satış doktrini” olan14 tükenme ilkesinin, 
bir görüşe göre, arkasında yatan fikir, eser sahibinin 
eserini piyasaya sürerek ilk devir ile emeğinin 
karşılığı olan geliri elde etme imkânına kavuştuğu, 
bundan sonraki eser devirlerini eser sahibinin iznine 
bağlamanın piyasada tekelleşme yaratacağı 
endişesidir.15 Tükenme ilkesinin kabul edilmemesi 
halinde fikri hakkın aşırı korunması, nihayetinde 
teknik gelişmeyi engelleyeceği gibi ekonomik 
yoğunlaşmalar suretiyle piyasa aksaklıklarına sebep 
olabilecektir.16 Bu tehlikeleri öngören kanun koyucu 
tükenme ilkesini kabul etmiştir.

Her eser gibi bilgisayar programları için de tükenme 

ilkesi geçerlidir ancak bilgisayar programlarının sui 
generis yapısı gereği bir takım sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Yayma hakkını düzenleyen maddede geçen 
“…eserin aslı veya çoğaltılmış nüshası…” ifadesi 
doktrinde çoğunluk tarafından fiziksel forma 
bürünmüş maddi eserler olarak kabul edilmektedir.17 
Bu görüşe göre bilgisayar programları için tükenme 
yalnızca kalıcı veri saklayıcı (USB-CD-DVD vs.) ile 
devredilme halinde mümkün olacaktır. Dahası 
doktrinde ağırlıklı görüş dijital ortamdan edinilen 
ürünlerin (download) yayma hakkı değil umuma 
iletim hakkı kapsamında kaldığı, tükenme ilkesi 
yalnızca yayma hakkı için düzenlendiğinden 
download suretiyle edinilen eserler için tükenmenin 
gerçekleşmediğini savunmaktadır. Uygulamada 
gittikçe artan şekilde paket ve market satışından 
vazgeçilip dijital mağazalardan programların 
edinildiği bir gerçektir. Kanaatimce bu gerçek 
karşısında download suretiyle edinilen eserlerin 
hukuki niteliği tekrardan tartışılmalıdır

IV. Kararın Değerlendirilmesi
İnceleme konusu olayda Almanya merkezli Usedsoft 
firması Birleşik Devletler merkezli Oracle firmasının 
geliştirip lisans verdiği bir programın lisansını 
müşterilerden almakta ve üçüncü kişilere satmaktadır. 
Kısacası ikinci el bilgisayar programı ticareti faaliyeti 
sürdürmektedir. Oracle firması bu durumun yayma 
haklarını ihlal ettiği iddiasındadır. İddiasını, (1) 
bilgisayar programının mülkiyetinin kullanıcıya 
devredilmeyip yalnızca lisans verildiği, (2) internet 
üzerinden indirilen programın yayma hakkı 
kapsamında değil umuma iletim hakkı kapsamında 
kaldığı ve (3) kullanıcı ile firma arasında imzalanan 
servis sözleşmesinde bulunan “Servisleri ödemekle 
birlikte sadece kendi dâhili iş amaçlarınıza yönelik 
olacak şekilde, Oracle tarafından geliştirilen ve bu 
sözleşme ile size bırakılan bütün hususlar üzerinde, 
süresiz, inhisari olmayan, devredilemez ve (ek bir) 
bedeli gerektirmeyen yararlanma hakkına sahipsiniz”. 

11- FSEK m.23/2: “…Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi 
eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin 
yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke 
sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların 
yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez…”
12- Mustafa AKSU, “Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma 
Hakkının Tükenmesi Ve Avrupa Adalet Divanı’nın 3 Temmuz 2012 
Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi 
Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2015/1, Ankara, Haziran 2015, s. 6-7 (“Değerlendirme”)
13- Şener DALYAN, Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta 
Korunması, Seçkin Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2009, s. 210 ve 
dipnot.
14- Cahit SULUK/Rauf KARASU/Temel NAL, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, 4.Baskı., Ankara, Seçkin Yayınları, 2020, s.10
15- AKSU, a.g.e. s. 5; DALYAN, a.g.e. s. 208
16- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. 
Ve 2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, “…Hakkın tükenmesi 
prensibi hukuki olmayıp, hak sahiplerinin tekel haklarını kullanarak 
pazar paylaşımını önlemek için kabul edilmiş ekonomik bir 
kavramdır…”
17- DALYAN, a.g.e. s. 145
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öngörülmesi yasanın (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) f 
fıkrasında belirtilen zorunlu satışı tarif etmektedir. Bu şekilde satışın 
Microsoft lehine ikinci el piyasada kontrol avantajı vermesi ihtimali 
var ise de tüketiciyi ihtiyacı olmayan ikinci bir ürünü almaya 
zorlaması ve ayrıca rekabeti bozması nedeniyle yasanın belirtilen f 
fıkrası ile Rekabet Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerine aykırılığı 
tartışmasızdır.” Karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
30.06.2015K., 2014/17376E. Ve 2015/8772K. sayılı kararı ile ilk 
derece mahkemesi hükmünü aynen onamıştır; Bilgisayar programı 
olmamalarına rağmen dijital ürünlerin de tükenme ilkesi 
kapsamında olduğuna dair hüküm kurulan Tom Kabinet Kararı, 
Mustafa AKSU, İnternet Üzerinden Yayılan Eserlerde Tükenme 
İlkesi? (Dijital Tükenme İlkesi?), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2016/1, Ankara, s. 14-15
5-http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
124564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=930990 (Çevrimiçi) e.t:20.02.2021
6- 13.12.1951 Tarih, 7981 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5.12.1951 Tarih ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
7- FSEK m.2: “İlim edebiyat eserleri şunlardır: (1) herhangi bir 
şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade 
edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program 
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları…”
8- Canan KÜÇÜKALİ, “Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet 
Kapsamında Korunması”, İTÜSBD Covid-19 Sosyal Bilimler Özel 
Sayısı, Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek), s.104
9- Pelin ÖZKAYA/Refik SAMET, “Yazılım Ürünlerinin Telif 
Hukuku Kapsamında Korunması”, Uluslararası Bilgi Güvenliği 
Mühendisliği Dergisi, C:VI, No: I, Ankara,  s.18
10- A.e, s.20, “Yazılım, elektronik cihazların fonksiyonel şekilde 
çalışmasını sağlayan programların tamamına verilen ad iken 
bilgisayar programı doğrudan bilgisayara yönelen komutlar 
bütünüdür”
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III. Yayma Hakkı ve Tükenme İlkesi
FSEK m.23/1’de “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış 
nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa 
çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak…” olarak 
tanımlanan yayma hakkı, meydana getirilen eseri 
dolaşıma sokma imkânı sunar. Bir eserin aslını veya 
çoğaltılmış nüshalarını eser sahibinin iznini 
almaksızın yaymak eser sahibinin yayma hakkının 
ihlaline sebebiyet verir ve FSEK m.66 vd. hükümleri 
uyarınca hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. O 
halde herhangi bir eserin her yayımında eser 
sahibinden izin almak mı gerekir? Örneğin yaptığı bir 
tabloyu satan ressamın daha sonraki satışlara da izin 
vermesi mi aranacaktır? Bu “dolaşım” sorununun 
aşılabilmesi için FSEK m.23/2’de11 yayma hakkının 
tükenmesi ilkesi düzenlenmiştir.
 
Tükenme ilkesine göre eser sahibi, eserin aslını veya 
çoğaltılmış nüshasını ülke sınırları içerisinde bir kere 
satarsa yalnızca sattığı eser için yayma hakkı 
tükenmiş kabul edilir. Satın alan, eseri dilediği gibi 
yeniden satabilir ancak kiralayamaz ya da kamuya 
ödünç veremez; kiralama ve kamuya ödünç verme 
hakları halen daha eser sahibine aittir. Kanun lafzında 
“satış” ifadesi kullanılmış olsa da burada yalnızca 
eşya hukukundaki mülkiyetin devri değil, fikri hakkın 
devri yani eserden tam yararlanma imkân tanıyan her 
türlü tasarruf kastedilmektedir. Örneğin teminaten 
temlik veya yok edilmek üzere eserin devri eşya 
hukuku bakımından mülkiyetin devri sonucu doğursa 
da fikri haklardan tam yararlanma sağlamadığı için 
tükenme ilkesi gerçekleşmez; mülkiyeti saklı tutma 
kaydıyla satışta ise eşya hukuku bakımından devir 
sözleşme bedelinin son taksitinin ödendiği gün 
gerçekleşecek olmasına rağmen yayma hakkı, eserin 
zilyetliğinin devri anında tükenmektedir.12 Fikri 
hakkın lisans verilmesi eşya hukukunda mülkiyet 
devri olmadığı gibi fikri hukukta da hakkın tamamen 
devri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla lisans 
verilmesi halinde kural olarak tükenme ilkesi 
gerçekleşmez ancak lisans hakkının tam ve süresiz 
olarak verilmesi halinde artık fikri hakkın devrinden 
ve tükenme ilkesinden bahsedebiliriz.13

Diğer adı “ilk satış doktrini” olan14 tükenme ilkesinin, 
bir görüşe göre, arkasında yatan fikir, eser sahibinin 
eserini piyasaya sürerek ilk devir ile emeğinin 
karşılığı olan geliri elde etme imkânına kavuştuğu, 
bundan sonraki eser devirlerini eser sahibinin iznine 
bağlamanın piyasada tekelleşme yaratacağı 
endişesidir.15 Tükenme ilkesinin kabul edilmemesi 
halinde fikri hakkın aşırı korunması, nihayetinde 
teknik gelişmeyi engelleyeceği gibi ekonomik 
yoğunlaşmalar suretiyle piyasa aksaklıklarına sebep 
olabilecektir.16 Bu tehlikeleri öngören kanun koyucu 
tükenme ilkesini kabul etmiştir.

Her eser gibi bilgisayar programları için de tükenme 

ilkesi geçerlidir ancak bilgisayar programlarının sui 
generis yapısı gereği bir takım sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Yayma hakkını düzenleyen maddede geçen 
“…eserin aslı veya çoğaltılmış nüshası…” ifadesi 
doktrinde çoğunluk tarafından fiziksel forma 
bürünmüş maddi eserler olarak kabul edilmektedir.17 
Bu görüşe göre bilgisayar programları için tükenme 
yalnızca kalıcı veri saklayıcı (USB-CD-DVD vs.) ile 
devredilme halinde mümkün olacaktır. Dahası 
doktrinde ağırlıklı görüş dijital ortamdan edinilen 
ürünlerin (download) yayma hakkı değil umuma 
iletim hakkı kapsamında kaldığı, tükenme ilkesi 
yalnızca yayma hakkı için düzenlendiğinden 
download suretiyle edinilen eserler için tükenmenin 
gerçekleşmediğini savunmaktadır. Uygulamada 
gittikçe artan şekilde paket ve market satışından 
vazgeçilip dijital mağazalardan programların 
edinildiği bir gerçektir. Kanaatimce bu gerçek 
karşısında download suretiyle edinilen eserlerin 
hukuki niteliği tekrardan tartışılmalıdır

IV. Kararın Değerlendirilmesi
İnceleme konusu olayda Almanya merkezli Usedsoft 
firması Birleşik Devletler merkezli Oracle firmasının 
geliştirip lisans verdiği bir programın lisansını 
müşterilerden almakta ve üçüncü kişilere satmaktadır. 
Kısacası ikinci el bilgisayar programı ticareti faaliyeti 
sürdürmektedir. Oracle firması bu durumun yayma 
haklarını ihlal ettiği iddiasındadır. İddiasını, (1) 
bilgisayar programının mülkiyetinin kullanıcıya 
devredilmeyip yalnızca lisans verildiği, (2) internet 
üzerinden indirilen programın yayma hakkı 
kapsamında değil umuma iletim hakkı kapsamında 
kaldığı ve (3) kullanıcı ile firma arasında imzalanan 
servis sözleşmesinde bulunan “Servisleri ödemekle 
birlikte sadece kendi dâhili iş amaçlarınıza yönelik 
olacak şekilde, Oracle tarafından geliştirilen ve bu 
sözleşme ile size bırakılan bütün hususlar üzerinde, 
süresiz, inhisari olmayan, devredilemez ve (ek bir) 
bedeli gerektirmeyen yararlanma hakkına sahipsiniz”. 

11- FSEK m.23/2: “…Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi 
eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin 
yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke 
sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların 
yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez…”
12- Mustafa AKSU, “Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma 
Hakkının Tükenmesi Ve Avrupa Adalet Divanı’nın 3 Temmuz 2012 
Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi 
Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2015/1, Ankara, Haziran 2015, s. 6-7 (“Değerlendirme”)
13- Şener DALYAN, Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta 
Korunması, Seçkin Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2009, s. 210 ve 
dipnot.
14- Cahit SULUK/Rauf KARASU/Temel NAL, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, 4.Baskı., Ankara, Seçkin Yayınları, 2020, s.10
15- AKSU, a.g.e. s. 5; DALYAN, a.g.e. s. 208
16- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. 
Ve 2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, “…Hakkın tükenmesi 
prensibi hukuki olmayıp, hak sahiplerinin tekel haklarını kullanarak 
pazar paylaşımını önlemek için kabul edilmiş ekonomik bir 
kavramdır…”
17- DALYAN, a.g.e. s. 145



I. Giriş
COVİD-19 küresel salgını ile daha da hız kazanan 
dijitalleşmenin topluma ve hukuka olan etkisi her 
geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin baş aktörü 
olan çok uluslu teknoloji teşebbüsleri salgın sürecinde 
maddi kaynaklarını artırma fırsatı yakalarken1 
tüketicilerin maddi olanakları daralmakta2 ve küresel 
çapta gelir eşitsizliği her geçen gün artmaktadır. Özel 
teknoloji teşebbüslerinin uzay teknolojilerine yatırım 
yapmaya başlaması ve elektronik ticaretin 
yaygınlaşması ile son zamanlarda geri planda kalan 
yazılım şirketleri de nihayetinde değişimin temelinde 
bilişim sektörü yattığı için dijitalleşme sürecinden en 
fazla fayda sağlayacak olan teşebbüslerdendir.
 
Artan nüfuz alanından dolayı bilişim sektöründeki 
tekelleşme diğer sektörlerdeki tekelleşmeye nazaran 
çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de mevcut olan bilişim sektöründeki 
tekelleşmeye dair endişeler, çeşitli sebeplerle yargı 
organlarının önüne gelen davalarda tartışılmış3; yargı 
organları bilgisayar programlarının fikri mülkiyet 
hukuku bakımından özel konumlarını da göz önüne 
alarak tekelleşmeyi önlemek adına ilginç kararlara 
imza atmıştır.4 Bu çalışmada, Avrupa Adalet 
Divanı’nın (“AAD”) 3 Temmuz 2012 tarihli 
Usedsoft&Oracle kararı5 ışığında bilgisayar 
programlarında tekelleşme ve tükenme ilkesi 
arasındaki ilişki incelenecektir.

II. Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Bilgisayar 
Programları
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu7 (“FSEK”) m.1/B- 
(a)’da eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve 
edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri 
olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri…” 
olarak tanımlanmıştır. Bilgisayar programları ise 
FSEK m.2/1 hükmü8 ile ilim edebiyat eseri 
sayılmıştır. Esasında bilgisayar programları program 
akışı, algoritma, kod (kaynak kodu ve nesne kodu) ve 
kullanıcı ara yüzü olmak üzere dört bölümden oluşur.9 
Bu dört unsurun bir araya gelmesi bilgisayar 
programını oluşturmaktadır. Kanun bilgisayar 
programlarının “hazırlık tasarımlarını” da koruma 
altına almıştır. “Hazırlık tasarımları” ifadesinden 
yalnızca program akışı ve kodlar anlaşılmak gerekip, 
algoritmalar ve ara yüzler hazırlık tasarımı 
sayılamayacağından10 fikri mülkiyet korumasından 
yararlanamayacaklardır.

Bilgisayar programlarının eser niteliği ile ilgili 
değinilmesi gereken husus yazılım kavramı ile 
bilgisayar programı kavramının aynı olmamasıdır. 
Yazılım, bilgisayar programını da kapsayan bir üst 
kavramdır11 ancak dikkat edilmelidir ki fikri hukukta 
yalnızca bilgisayar programları korunmaktadır.

Eser niteliği taşıyan bilgisayar programları, fikri 

hukuktaki her eser gibi sahibinin mali ve manevi 
haklarına konu olabilir. Mali haklar arasında sayılan 
yayma hakkı tükenme ilkesinin meydana gelebileceği 
tek hak olup, bu ilkenin anlaşılması açısından önem 
arz eder.

1-  
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/62
1149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf (Çevrimiçi) 
e.t:20.02.2021, İngiliz yardım kuruluşu OXFAM International’ın 
hazırladığı rapora göre 18 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
dünyanın en zengin 10 insanı servetlerini 540 milyar dolar 
artırmıştır. (“…the world’s 10 richest billionaires have collectively 
seen their wealth increase by $540bn over this period…”)
2- 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty
-impacts-of-COVID-19 (Çevrimiçi) e.t: 20.02.2021, Dünya Bankası, 
salgının yalnızca 2020 yılı sonuna etkilerini değerlendiren 
raporunda aşırı yoksulluğun küresel çapta en iyi ihtimalde %8.23’e, 
kötü ihtimalde %9.18’e yükseleceği tahmin etmektedir. (“…as a 
result, the global extreme poverty rate would increase from 8.23% in 
2019 to 8.82% under the baseline scenario or 9.18% under the
 downside scenario…”)
3- Örneğin, 1994-1998 yılları arasında ABD’nin yaklaşık yirmi 
eyaletinde ve federal düzeyde işletim sistemi yazılımlarında 
tekelleştiği ve Sherman Act.’ın 2.maddesini ihlal ettiği iddiası ile 
Microsoft’a karşı davalar açılmış ve davaların büyük çoğunluğunda 
rekabet düzeninin bozulduğu yolunda hüküm 
kurulmuştur.{https://www.gurkaynak.av.tr/docs/Thoughts%20on%2
0the%20Significance%20and%20Effects.pdf (Çevrimiçi) e.t: 
02.03.2021}
4- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. Ve 
2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, (Çevrimiçi), 
http://www.verisil.com.tr/MS_GEREKCELI_KARAR.pdf, 
e.t:20.02.2021, bu kararda “…Microsoft’un lisans sözleşmesinin 16. 
maddesinde programın bilgisayarla birlikte devri zorunluluğunun 
öngörülmesi yasanın (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) f 
fıkrasında belirtilen zorunlu satışı tarif etmektedir. Bu şekilde satışın 
Microsoft lehine ikinci el piyasada kontrol avantajı vermesi ihtimali 
var ise de tüketiciyi ihtiyacı olmayan ikinci bir ürünü almaya 
zorlaması ve ayrıca rekabeti bozması nedeniyle yasanın belirtilen f 
fıkrası ile Rekabet Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerine aykırılığı 
tartışmasızdır.” Karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
30.06.2015K., 2014/17376E. Ve 2015/8772K. sayılı kararı ile ilk 
derece mahkemesi hükmünü aynen onamıştır; Bilgisayar programı 
olmamalarına rağmen dijital ürünlerin de tükenme ilkesi 
kapsamında olduğuna dair hüküm kurulan Tom Kabinet Kararı, 
Mustafa AKSU, İnternet Üzerinden Yayılan Eserlerde Tükenme 
İlkesi? (Dijital Tükenme İlkesi?), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2016/1, Ankara, s. 14-15
5-http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
124564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=930990 (Çevrimiçi) e.t:20.02.2021
6- 13.12.1951 Tarih, 7981 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5.12.1951 Tarih ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
7- FSEK m.2: “İlim edebiyat eserleri şunlardır: (1) herhangi bir 
şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade 
edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program 
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları…”
8- Canan KÜÇÜKALİ, “Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet 
Kapsamında Korunması”, İTÜSBD Covid-19 Sosyal Bilimler Özel 
Sayısı, Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek), s.104
9- Pelin ÖZKAYA/Refik SAMET, “Yazılım Ürünlerinin Telif 
Hukuku Kapsamında Korunması”, Uluslararası Bilgi Güvenliği 
Mühendisliği Dergisi, C:VI, No: I, Ankara,  s.18
10- A.e, s.20, “Yazılım, elektronik cihazların fonksiyonel şekilde 
çalışmasını sağlayan programların tamamına verilen ad iken 
bilgisayar programı doğrudan bilgisayara yönelen komutlar 
bütünüdür”
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bağlamanın piyasada tekelleşme yaratacağı 
endişesidir.15 Tükenme ilkesinin kabul edilmemesi 
halinde fikri hakkın aşırı korunması, nihayetinde 
teknik gelişmeyi engelleyeceği gibi ekonomik 
yoğunlaşmalar suretiyle piyasa aksaklıklarına sebep 
olabilecektir.16 Bu tehlikeleri öngören kanun koyucu 
tükenme ilkesini kabul etmiştir.

Her eser gibi bilgisayar programları için de tükenme 

ilkesi geçerlidir ancak bilgisayar programlarının sui 
generis yapısı gereği bir takım sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Yayma hakkını düzenleyen maddede geçen 
“…eserin aslı veya çoğaltılmış nüshası…” ifadesi 
doktrinde çoğunluk tarafından fiziksel forma 
bürünmüş maddi eserler olarak kabul edilmektedir.17 
Bu görüşe göre bilgisayar programları için tükenme 
yalnızca kalıcı veri saklayıcı (USB-CD-DVD vs.) ile 
devredilme halinde mümkün olacaktır. Dahası 
doktrinde ağırlıklı görüş dijital ortamdan edinilen 
ürünlerin (download) yayma hakkı değil umuma 
iletim hakkı kapsamında kaldığı, tükenme ilkesi 
yalnızca yayma hakkı için düzenlendiğinden 
download suretiyle edinilen eserler için tükenmenin 
gerçekleşmediğini savunmaktadır. Uygulamada 
gittikçe artan şekilde paket ve market satışından 
vazgeçilip dijital mağazalardan programların 
edinildiği bir gerçektir. Kanaatimce bu gerçek 
karşısında download suretiyle edinilen eserlerin 
hukuki niteliği tekrardan tartışılmalıdır

IV. Kararın Değerlendirilmesi
İnceleme konusu olayda Almanya merkezli Usedsoft 
firması Birleşik Devletler merkezli Oracle firmasının 
geliştirip lisans verdiği bir programın lisansını 
müşterilerden almakta ve üçüncü kişilere satmaktadır. 
Kısacası ikinci el bilgisayar programı ticareti faaliyeti 
sürdürmektedir. Oracle firması bu durumun yayma 
haklarını ihlal ettiği iddiasındadır. İddiasını, (1) 
bilgisayar programının mülkiyetinin kullanıcıya 
devredilmeyip yalnızca lisans verildiği, (2) internet 
üzerinden indirilen programın yayma hakkı 
kapsamında değil umuma iletim hakkı kapsamında 
kaldığı ve (3) kullanıcı ile firma arasında imzalanan 
servis sözleşmesinde bulunan “Servisleri ödemekle 
birlikte sadece kendi dâhili iş amaçlarınıza yönelik 
olacak şekilde, Oracle tarafından geliştirilen ve bu 
sözleşme ile size bırakılan bütün hususlar üzerinde, 
süresiz, inhisari olmayan, devredilemez ve (ek bir) 
bedeli gerektirmeyen yararlanma hakkına sahipsiniz”. 

11- FSEK m.23/2: “…Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi 
eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin 
yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke 
sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların 
yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez…”
12- Mustafa AKSU, “Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma 
Hakkının Tükenmesi Ve Avrupa Adalet Divanı’nın 3 Temmuz 2012 
Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi 
Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2015/1, Ankara, Haziran 2015, s. 6-7 (“Değerlendirme”)
13- Şener DALYAN, Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta 
Korunması, Seçkin Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2009, s. 210 ve 
dipnot.
14- Cahit SULUK/Rauf KARASU/Temel NAL, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, 4.Baskı., Ankara, Seçkin Yayınları, 2020, s.10
15- AKSU, a.g.e. s. 5; DALYAN, a.g.e. s. 208
16- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. 
Ve 2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, “…Hakkın tükenmesi 
prensibi hukuki olmayıp, hak sahiplerinin tekel haklarını kullanarak 
pazar paylaşımını önlemek için kabul edilmiş ekonomik bir 
kavramdır…”
17- DALYAN, a.g.e. s. 145
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maddesinde geçen “yararlanma hakkına sahipsiniz” 
ifadesi ile gerekçelendiren18 Oracle mahkemeye 
başvurmuş, ilk derece mahkemesi ve istinaf 
mahkemesi Oracle firmasının haklı olduğuna 
hükmetmiş, istinaf mahkemesinin kararı 
kesinleşmiştir. Buna karşı Usedsoft firması Alman 
Federal Mahkemesi’ne hak ihlali iddiası ile 
başvurmuş, Alman Federal Mahkemesi konu Avrupa 
Birliği Bilgisayar Programları Yönergesi19 

(“Yönerge”) kapsamında kaldığı ve bu yönergeyi 
yorumlama yetkisi münhasıran AAD’na ait olduğu 
için uyuşmazlığı AAD önüne taşımıştır. AAD 
incelemesini üç soru üzerinden gerçekleştirmiştir: a) 
yayma hakkının tükenmesi sonucunda piyasadaki 
bilgisayar programını edinen kimse Yönerge uyarınca 
“haklı edinen” midir? b) ilk sorunun olumlu 
cevaplanması halinde, bilgisayar programı internetten 
indirildiği zaman yayma hakkı tükenir mi? c) ilk iki 
sorunun olumlu cevaplanması halinde, programı 
edinen üçüncü kişi, ilk edinenin programı sildiği veya 
daha fazla kullanmadığı hallerde, “haklı edinen” 
olarak programı kullanmak için çoğaltması işleminde 
yayma hakkının tükenmesine dayanabilir mi?20

İlk sorunun cevabı kapsamında AAD, Oracle’ın 
gerekçelerine karşılık kurduğu hükümde bilgisayar 
programı lisansının “süresiz” verilmesi ve Oracle’ın 
emeğinin karşılığı olan bedeli almasını birlikte 
değerlendirerek Yönetmelikte geçen “bilgisayar 
programı aslı veya kopyası satışının” gerçekleştiğine 
hükmetmiştir.
 
İkinci sorunun cevabı kapsamında internet üzerinden 
“download” edilen bilgisayar programlarının umuma 
iletim değil, yayma hakkı kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği ve Yönetmelikte geçen 
“bilgisayar programının… kopyası” ifadesinin maddi 
forma bürünmüş eseri gerektirmediğine 
hükmetmiştir.21

 
Üçüncü soru ise Usedsoft’tan lisansı alan ancak 
internet üzerinden programı indirmesi gereken 
kullanıcının Oracle’ın çoğaltma hakkını ihlal edip 
etmeyeceğine ilişkindir. Gerçekten de bilgisayar 
programları özelinde düşünüldüğünde yayma hakkı 
beraberinde çoğaltmayı getirmekte ve çoğaltma 
gerçekleşmeden program kullanılamamaktadır. 
Tükenme ilkesi ise yalnızca yayma hakkına ilişkin 
olup programı münhasıran çoğaltma ya da 
çoğaltılmasına izin verme yetkisi Oracle 
firmasındadır. AAD, FSEK m.38/2 ve 3’ün22 de 
mehaz mevzuatı olan Yönerge hükümleri 
çerçevesinde bilgisayar programını “haklı edinen” 
kimsenin çoğaltma hakkı için ayrıca eser sahibinden 
izin alması gerekmediğine hükmetmiştir. Tüm bu 
değerlendirmelerinin yanı sıra AAD bir hususa da 
özellikle dikkat çekmiştir ki buna göre internetten 
“download” edilen bilgisayar programı devralınan 

lisans ile kullanılacaksa mutlaka lisansı devreden 
kişinin kendisindeki programı kalıcı şekilde silmesi 
veya daha sonra kullanmaması gerekir, aksi halde 
yayma hakkı her ne kadar tükenmiş olsa da çoğaltma 
hakkı ihlali meydana gelir ve devralanın 
sorumluluğuna gidilebilir. Devredenin programı 
sildiği veya kullanmadığının ispatının nasıl olacağı 
ise belli değildir. Alman Federal Mahkemesi bu 
konuda ispat yükünün Usedsoft üzerinde olduğuna 
hükmetmiştir.

V. Sonuç
Doktrinde baskın görüş lisans vermeyi fikri hakkın 
devri olarak kabul etmezken AAD “satış” kavramını 
yorumlama yetkisinin münhasıran kendisine ait 
olduğundan ve lisansın “süresiz” olmasından 
hareketle fikri hakkın devredildiğine; doktrinde 
baskın görüş dijital eserlerin umuma iletim hakkı 
kapsamında kaldığını savunurken AAD bilgisayar 
programlarının dijital ortamda sunulmasının yayma 
hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine;

18- AKSU, Değerlendirme, s.10
19- “ Directive 2009/24/EC of The European Parlıament and of The 
Councıl of 23 April 2009 on the Legal Protection of Computer 
Programs”, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32009L0024&from=EN (Çevrimiçi) e.t:21.02.2021; Mustafa 
AKSU, “Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin Bilgisayar 
Programlarının Hukuki Korunmasına Dair Yönergesi” 
(2009/24/EG), Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 37, Eylül 2009, s. 139 
vd.; Türk fikri mülkiyet hukukunda da bilgisayar programlarına 
ilişkin hükümler AB uyum süreci kapsamında aynı yönerge dikkate 
alınarak düzenlenmiştir.
20-  “1) Is the person who can rely on exhaustion of the right to 
distribute a copy of a computer program a “lawful acquirer” within 
the meaning of Article 5(1) of Directive 2009/24? 2)  If the reply to 
the first question is in the affirmative: is the right to distribute a 
copy of a computer program exhausted in accordance with the first 
half-sentence of Article 4(2) of Directive 2009/24 when the acquirer 
has made the copy with the rightholder’s consent by downloading 
the program from the internet onto a data carrier? 3)  If the reply to 
the second question is also in the affirmative: can a person who has 
acquired a “used” software licence for generating a program copy as 
“lawful acquirer” under Article 5(1) and the first half-sentence of 
Article 4(2) of Directive 2009/24 also rely on exhaustion of the right 
to distribute the copy of the computer program made by the first 
acquirer with the rightholder’s consent by downloading the program 
from the internet onto a data carrier if the first acquirer has erased 
his program copy or no longer uses it?”; AKSU, Değerlendirme, 
s.11
21- Bazı yazarlar bu görüşten yola çıkarak bütün dijital ürünlerin 
yayma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve 
“download” edilen müzik, film, e-kitap gibi ürünlerde tükenme 
ilkesinin gerçekleşeceğini savunmaktadır ancak kanımca bu hatalıdır 
zira AAD Yönetmelikteki “bilgisayar programı” ifadesi sebebiyle bu 
hükmü kurmuştur. Her dijital ürün bilgisayar programı değildir.
22- FSEK m.38: “(2) Bilgisayar programını yasal yollardan edinen 
kişinin programı yüklemesi, çalıştırması ve hataları düzeltmesi 
sözleşme ile önlenemez. Bilgisayar programının kullanımı için 
gerekli olduğu sürece, bilgisayar programını kullanma hakkına sahip 
kişinin bir adet yedekleme kopyası yapması sözleşme ile önlenemez. 
(3)Bilgisayar programının kullanım hakkına sahip kişinin yapmaya 
hak kazandığı bilgisayar programının yüklenmesi, görüntülenmesi, 
çalıştırılması, iletilmesi veya depolanması fiillerini ifa ettiği sırada, 
bilgisayar programının herhangi bir ögesi altında yatan düşünce ve 
ilkeleri belirlemek amacı ile, programın işleyişini gözlemlemesi, 
tetkik etmesi ve sınaması serbesttir.”



I. Giriş
COVİD-19 küresel salgını ile daha da hız kazanan 
dijitalleşmenin topluma ve hukuka olan etkisi her 
geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin baş aktörü 
olan çok uluslu teknoloji teşebbüsleri salgın sürecinde 
maddi kaynaklarını artırma fırsatı yakalarken1 
tüketicilerin maddi olanakları daralmakta2 ve küresel 
çapta gelir eşitsizliği her geçen gün artmaktadır. Özel 
teknoloji teşebbüslerinin uzay teknolojilerine yatırım 
yapmaya başlaması ve elektronik ticaretin 
yaygınlaşması ile son zamanlarda geri planda kalan 
yazılım şirketleri de nihayetinde değişimin temelinde 
bilişim sektörü yattığı için dijitalleşme sürecinden en 
fazla fayda sağlayacak olan teşebbüslerdendir.
 
Artan nüfuz alanından dolayı bilişim sektöründeki 
tekelleşme diğer sektörlerdeki tekelleşmeye nazaran 
çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de mevcut olan bilişim sektöründeki 
tekelleşmeye dair endişeler, çeşitli sebeplerle yargı 
organlarının önüne gelen davalarda tartışılmış3; yargı 
organları bilgisayar programlarının fikri mülkiyet 
hukuku bakımından özel konumlarını da göz önüne 
alarak tekelleşmeyi önlemek adına ilginç kararlara 
imza atmıştır.4 Bu çalışmada, Avrupa Adalet 
Divanı’nın (“AAD”) 3 Temmuz 2012 tarihli 
Usedsoft&Oracle kararı5 ışığında bilgisayar 
programlarında tekelleşme ve tükenme ilkesi 
arasındaki ilişki incelenecektir.

II. Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Bilgisayar 
Programları
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu7 (“FSEK”) m.1/B- 
(a)’da eser, “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve 
edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri 
olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri…” 
olarak tanımlanmıştır. Bilgisayar programları ise 
FSEK m.2/1 hükmü8 ile ilim edebiyat eseri 
sayılmıştır. Esasında bilgisayar programları program 
akışı, algoritma, kod (kaynak kodu ve nesne kodu) ve 
kullanıcı ara yüzü olmak üzere dört bölümden oluşur.9 
Bu dört unsurun bir araya gelmesi bilgisayar 
programını oluşturmaktadır. Kanun bilgisayar 
programlarının “hazırlık tasarımlarını” da koruma 
altına almıştır. “Hazırlık tasarımları” ifadesinden 
yalnızca program akışı ve kodlar anlaşılmak gerekip, 
algoritmalar ve ara yüzler hazırlık tasarımı 
sayılamayacağından10 fikri mülkiyet korumasından 
yararlanamayacaklardır.

Bilgisayar programlarının eser niteliği ile ilgili 
değinilmesi gereken husus yazılım kavramı ile 
bilgisayar programı kavramının aynı olmamasıdır. 
Yazılım, bilgisayar programını da kapsayan bir üst 
kavramdır11 ancak dikkat edilmelidir ki fikri hukukta 
yalnızca bilgisayar programları korunmaktadır.

Eser niteliği taşıyan bilgisayar programları, fikri 

hukuktaki her eser gibi sahibinin mali ve manevi 
haklarına konu olabilir. Mali haklar arasında sayılan 
yayma hakkı tükenme ilkesinin meydana gelebileceği 
tek hak olup, bu ilkenin anlaşılması açısından önem 
arz eder.

1-  
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/62
1149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf (Çevrimiçi) 
e.t:20.02.2021, İngiliz yardım kuruluşu OXFAM International’ın 
hazırladığı rapora göre 18 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
dünyanın en zengin 10 insanı servetlerini 540 milyar dolar 
artırmıştır. (“…the world’s 10 richest billionaires have collectively 
seen their wealth increase by $540bn over this period…”)
2- 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty
-impacts-of-COVID-19 (Çevrimiçi) e.t: 20.02.2021, Dünya Bankası, 
salgının yalnızca 2020 yılı sonuna etkilerini değerlendiren 
raporunda aşırı yoksulluğun küresel çapta en iyi ihtimalde %8.23’e, 
kötü ihtimalde %9.18’e yükseleceği tahmin etmektedir. (“…as a 
result, the global extreme poverty rate would increase from 8.23% in 
2019 to 8.82% under the baseline scenario or 9.18% under the
 downside scenario…”)
3- Örneğin, 1994-1998 yılları arasında ABD’nin yaklaşık yirmi 
eyaletinde ve federal düzeyde işletim sistemi yazılımlarında 
tekelleştiği ve Sherman Act.’ın 2.maddesini ihlal ettiği iddiası ile 
Microsoft’a karşı davalar açılmış ve davaların büyük çoğunluğunda 
rekabet düzeninin bozulduğu yolunda hüküm 
kurulmuştur.{https://www.gurkaynak.av.tr/docs/Thoughts%20on%2
0the%20Significance%20and%20Effects.pdf (Çevrimiçi) e.t: 
02.03.2021}
4- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. Ve 
2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, (Çevrimiçi), 
http://www.verisil.com.tr/MS_GEREKCELI_KARAR.pdf, 
e.t:20.02.2021, bu kararda “…Microsoft’un lisans sözleşmesinin 16. 
maddesinde programın bilgisayarla birlikte devri zorunluluğunun 
öngörülmesi yasanın (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) f 
fıkrasında belirtilen zorunlu satışı tarif etmektedir. Bu şekilde satışın 
Microsoft lehine ikinci el piyasada kontrol avantajı vermesi ihtimali 
var ise de tüketiciyi ihtiyacı olmayan ikinci bir ürünü almaya 
zorlaması ve ayrıca rekabeti bozması nedeniyle yasanın belirtilen f 
fıkrası ile Rekabet Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerine aykırılığı 
tartışmasızdır.” Karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
30.06.2015K., 2014/17376E. Ve 2015/8772K. sayılı kararı ile ilk 
derece mahkemesi hükmünü aynen onamıştır; Bilgisayar programı 
olmamalarına rağmen dijital ürünlerin de tükenme ilkesi 
kapsamında olduğuna dair hüküm kurulan Tom Kabinet Kararı, 
Mustafa AKSU, İnternet Üzerinden Yayılan Eserlerde Tükenme 
İlkesi? (Dijital Tükenme İlkesi?), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2016/1, Ankara, s. 14-15
5-http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
124564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=930990 (Çevrimiçi) e.t:20.02.2021
6- 13.12.1951 Tarih, 7981 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5.12.1951 Tarih ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
7- FSEK m.2: “İlim edebiyat eserleri şunlardır: (1) herhangi bir 
şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade 
edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program 
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları…”
8- Canan KÜÇÜKALİ, “Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet 
Kapsamında Korunması”, İTÜSBD Covid-19 Sosyal Bilimler Özel 
Sayısı, Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek), s.104
9- Pelin ÖZKAYA/Refik SAMET, “Yazılım Ürünlerinin Telif 
Hukuku Kapsamında Korunması”, Uluslararası Bilgi Güvenliği 
Mühendisliği Dergisi, C:VI, No: I, Ankara,  s.18
10- A.e, s.20, “Yazılım, elektronik cihazların fonksiyonel şekilde 
çalışmasını sağlayan programların tamamına verilen ad iken 
bilgisayar programı doğrudan bilgisayara yönelen komutlar 
bütünüdür”
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III. Yayma Hakkı ve Tükenme İlkesi
FSEK m.23/1’de “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış 
nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa 
çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak…” olarak 
tanımlanan yayma hakkı, meydana getirilen eseri 
dolaşıma sokma imkânı sunar. Bir eserin aslını veya 
çoğaltılmış nüshalarını eser sahibinin iznini 
almaksızın yaymak eser sahibinin yayma hakkının 
ihlaline sebebiyet verir ve FSEK m.66 vd. hükümleri 
uyarınca hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. O 
halde herhangi bir eserin her yayımında eser 
sahibinden izin almak mı gerekir? Örneğin yaptığı bir 
tabloyu satan ressamın daha sonraki satışlara da izin 
vermesi mi aranacaktır? Bu “dolaşım” sorununun 
aşılabilmesi için FSEK m.23/2’de11 yayma hakkının 
tükenmesi ilkesi düzenlenmiştir.
 
Tükenme ilkesine göre eser sahibi, eserin aslını veya 
çoğaltılmış nüshasını ülke sınırları içerisinde bir kere 
satarsa yalnızca sattığı eser için yayma hakkı 
tükenmiş kabul edilir. Satın alan, eseri dilediği gibi 
yeniden satabilir ancak kiralayamaz ya da kamuya 
ödünç veremez; kiralama ve kamuya ödünç verme 
hakları halen daha eser sahibine aittir. Kanun lafzında 
“satış” ifadesi kullanılmış olsa da burada yalnızca 
eşya hukukundaki mülkiyetin devri değil, fikri hakkın 
devri yani eserden tam yararlanma imkân tanıyan her 
türlü tasarruf kastedilmektedir. Örneğin teminaten 
temlik veya yok edilmek üzere eserin devri eşya 
hukuku bakımından mülkiyetin devri sonucu doğursa 
da fikri haklardan tam yararlanma sağlamadığı için 
tükenme ilkesi gerçekleşmez; mülkiyeti saklı tutma 
kaydıyla satışta ise eşya hukuku bakımından devir 
sözleşme bedelinin son taksitinin ödendiği gün 
gerçekleşecek olmasına rağmen yayma hakkı, eserin 
zilyetliğinin devri anında tükenmektedir.12 Fikri 
hakkın lisans verilmesi eşya hukukunda mülkiyet 
devri olmadığı gibi fikri hukukta da hakkın tamamen 
devri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla lisans 
verilmesi halinde kural olarak tükenme ilkesi 
gerçekleşmez ancak lisans hakkının tam ve süresiz 
olarak verilmesi halinde artık fikri hakkın devrinden 
ve tükenme ilkesinden bahsedebiliriz.13

Diğer adı “ilk satış doktrini” olan14 tükenme ilkesinin, 
bir görüşe göre, arkasında yatan fikir, eser sahibinin 
eserini piyasaya sürerek ilk devir ile emeğinin 
karşılığı olan geliri elde etme imkânına kavuştuğu, 
bundan sonraki eser devirlerini eser sahibinin iznine 
bağlamanın piyasada tekelleşme yaratacağı 
endişesidir.15 Tükenme ilkesinin kabul edilmemesi 
halinde fikri hakkın aşırı korunması, nihayetinde 
teknik gelişmeyi engelleyeceği gibi ekonomik 
yoğunlaşmalar suretiyle piyasa aksaklıklarına sebep 
olabilecektir.16 Bu tehlikeleri öngören kanun koyucu 
tükenme ilkesini kabul etmiştir.

Her eser gibi bilgisayar programları için de tükenme 

ilkesi geçerlidir ancak bilgisayar programlarının sui 
generis yapısı gereği bir takım sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Yayma hakkını düzenleyen maddede geçen 
“…eserin aslı veya çoğaltılmış nüshası…” ifadesi 
doktrinde çoğunluk tarafından fiziksel forma 
bürünmüş maddi eserler olarak kabul edilmektedir.17 
Bu görüşe göre bilgisayar programları için tükenme 
yalnızca kalıcı veri saklayıcı (USB-CD-DVD vs.) ile 
devredilme halinde mümkün olacaktır. Dahası 
doktrinde ağırlıklı görüş dijital ortamdan edinilen 
ürünlerin (download) yayma hakkı değil umuma 
iletim hakkı kapsamında kaldığı, tükenme ilkesi 
yalnızca yayma hakkı için düzenlendiğinden 
download suretiyle edinilen eserler için tükenmenin 
gerçekleşmediğini savunmaktadır. Uygulamada 
gittikçe artan şekilde paket ve market satışından 
vazgeçilip dijital mağazalardan programların 
edinildiği bir gerçektir. Kanaatimce bu gerçek 
karşısında download suretiyle edinilen eserlerin 
hukuki niteliği tekrardan tartışılmalıdır

IV. Kararın Değerlendirilmesi
İnceleme konusu olayda Almanya merkezli Usedsoft 
firması Birleşik Devletler merkezli Oracle firmasının 
geliştirip lisans verdiği bir programın lisansını 
müşterilerden almakta ve üçüncü kişilere satmaktadır. 
Kısacası ikinci el bilgisayar programı ticareti faaliyeti 
sürdürmektedir. Oracle firması bu durumun yayma 
haklarını ihlal ettiği iddiasındadır. İddiasını, (1) 
bilgisayar programının mülkiyetinin kullanıcıya 
devredilmeyip yalnızca lisans verildiği, (2) internet 
üzerinden indirilen programın yayma hakkı 
kapsamında değil umuma iletim hakkı kapsamında 
kaldığı ve (3) kullanıcı ile firma arasında imzalanan 
servis sözleşmesinde bulunan “Servisleri ödemekle 
birlikte sadece kendi dâhili iş amaçlarınıza yönelik 
olacak şekilde, Oracle tarafından geliştirilen ve bu 
sözleşme ile size bırakılan bütün hususlar üzerinde, 
süresiz, inhisari olmayan, devredilemez ve (ek bir) 
bedeli gerektirmeyen yararlanma hakkına sahipsiniz”. 

11- FSEK m.23/2: “…Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi 
eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin 
yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke 
sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların 
yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez…”
12- Mustafa AKSU, “Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma 
Hakkının Tükenmesi Ve Avrupa Adalet Divanı’nın 3 Temmuz 2012 
Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi 
Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku 
Dergisi, S:2015/1, Ankara, Haziran 2015, s. 6-7 (“Değerlendirme”)
13- Şener DALYAN, Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta 
Korunması, Seçkin Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2009, s. 210 ve 
dipnot.
14- Cahit SULUK/Rauf KARASU/Temel NAL, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, 4.Baskı., Ankara, Seçkin Yayınları, 2020, s.10
15- AKSU, a.g.e. s. 5; DALYAN, a.g.e. s. 208
16- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/96E. 
Ve 2014/117K. sayılı Yayımlanmamış Kararı, “…Hakkın tükenmesi 
prensibi hukuki olmayıp, hak sahiplerinin tekel haklarını kullanarak 
pazar paylaşımını önlemek için kabul edilmiş ekonomik bir 
kavramdır…”
17- DALYAN, a.g.e. s. 145

doktrinde baskın görüş dijital eserlerin umuma iletim 
hakkı kapsamında kaldığını savunurken AAD 
bilgisayar programlarının dijital ortamda 
sunulmasının yayma hakkı kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiğine; doktrinde baskın görüş 
yayma hakkının tükenmesi için eserin maddi forma 
bürünmüş aslının veya nüshasının devrinin 
gerektiğini savunurken AAD Yönetmelik hükmüne 
dayanarak bilgisayar programlarının “download” 
edilmesinin de tükenmeye sebebiyet vereceğine 
hükmetmiştir. Görüldüğü üzere AAD bilgisayar 
programları söz konusu olunca neredeyse bütün 
tartışmalı hususlarda azınlık görüşünü benimsemiştir.

Genel itibariyle gerekçeler teknik açıdan yanlış 
olmamakla birlikte ikna edici olduklarını söylemek de 
yerinde değildir. O halde AAD, çok tartışmalı ve 
bütün AB ülkeleri için bağlayıcı1 olan bu karara 
neden hükmetmiştir? Kanımca AAD, en temele 
inerek tükenme ilkesinin kanun koyucularca neden 
düzenlendiğini incelemiş2, tükenme ilkesinin 
düzenleniş amacını göz önüne alıp amaçsal yorum 
yapmış ve bu sonuca ulaşmıştır. Kararda geçen “…in 
order to avoid partitioning of markets” (pazarın 
parçalanmasını/ parsellenmesini önlemek için) ifadesi 
aslında tüm olayın özünün toplandığı noktadır. Eğer 
AAD, bilgisayar programlarının dijital yolla 
edinilmesinin tükenme ilkesine yol açmayacağına 
hükmetseydi yazılım pazarında faaliyet gösteren 
mevcut teşebbüsler piyasaya sürdükleri her bir ürün 
için tekel konumuna yükselecek ve bu durum rekabet 
hukuku bakımından da aşılması hukuken mümkün 
olmayan bir pazara giriş engeli teşkil edecekti. Böyle 
bir senaryoda yazılım sektörü birkaç devasa teşebbüs 
tarafından paylaşılmış olacak, fiili olarak yeni yazılım 
teşebbüsü girişimlerinden ve hukuki olarak ikinci el 
yazılım ticaretinin varlığından bahsedilemeyecek, 
sonuç olarak en büyük zararı nihai konumdaki 
tüketiciler yaşayacaktı. Açıklanan tüm bu hususlar 
ışığında AAD kararının çok tartışmalı ancak isabetli 
bir karar olduğu sonucuna varılabilir.

23- Hukuken bağlayıcılığı olmasa da pratik açıdan Türkiye gibi 
AB’ye aday ülkeler için de bağlayıcı diyebiliriz; AAD’nin kararına 
atfen verilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.06.2015T., 
2014/17376E. Ve 2015/8772K., 
http://www.verisil.com.tr/YARGITAY_Verisil_Onama_Karar%C4%
B1.pdf (Çevrimiçi) e.t: 20.02.2021
24- Paragraf 62:“…objective of the principle of the exhaustion of 
the right of distribution of works protected by copyright is, in order 
to avoid partitioning of markets, to limit restrictions of the 
distribution of those works to what is necessary to safeguard the 
specific subject-matter of the intellectual property concerned.”, 
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