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Giriş
Ülkemizde 1951 yılında Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (FSEK) yasalaşmış ve belirli niteliklere haiz 
fikri ürünler, FSEK kapsamında korunacak eser 
olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla her fikri ürünün 
bu kanunun korumasından yararlanması mümkün 
olmamakta ancak kanunda belirtilen belli şartları 
taşıyan fikri ürünlerin (eser) korunması söz konusu 
olmaktadır.

1. Eser Sayılmanın Şartları
FSEK’in merkezine eser kavramını oturtulmuş ve bu 
kanun kapsamında ortaya çıkan koruma, maddi ve 
manevi haklar bu kavram etrafında şekillendirilmiştir. 
Kanun koyucu FSEK’te bu kanun kapsamında 
değerlendirilecek eserin hangi nitelikleri taşıması 
gerektiğini belirtmiş bu doğrultuda FSEK madde 1/B 
de eseri tanımlamıştır. Bu maddeye göre “Sahibinin 
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi 
fikir ve sanat mahsulleri” eser olarak belirtilmiştir. Bu 
tanımdan anlaşılacağı üzere her fikri ürün eser olarak 
değil ancak bu maddede belirtilen niteliklere haiz 
ürünler eser olarak değerlendirilecek ve FSEK 
kapsamında belirli koruma, hak ve menfaatlerden 
yararlanma imkânı doğacaktır. Bu maddeden de 
anlaşılacağı üzere bir fikri ürünün eser olarak 
değerlendirilmesi için üç şartın birlikte gerçekleşmesi 
gerekir.1

Bu şartlar şu şekildedir;

a)Şekli Şart: Yasada belirtilen (ilim-edebiyat, musiki, 
güzel sanat ve sinema ) gruplarından birine girmesi
b)Sübjektif Şart: Sahibinin Hususiyetini taşıması
c)Objektif Şart: Tasarrufa elverişli ve üçüncü kişilerce 
algılanabilir nitelikte olmasıdır.

a)Şekli Şart: FSEK’te eserler belirli gruplara göre 
sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırmada sınırlı sayı 
(numerus clausus) ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla bir 
fikri ürünün FSEK kapsamında eser olarak 
değerlendirilebilmesi için bu eser gruplarından birine 
dâhil olması gerekmektedir. Bir başka deyişle bir fikri 
ürünün FSEK’te yer alan bu eser gruplarından 
herhangi birine girmiyorsa bu fikri ürünün FSEK 
kapsamında eser olarak değerlendirilmesi ve 
korumadan yararlanması mümkün olamayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri 
FSEK’te eser grupları sınırları sayı ilkesine tabi iken 
bu eser grupları altında sayılan eser nevileri bu ilkeye 
tabi olmayıp örnekleme yöntemiyle belirtilmiştir. 
Örneğin, FSEK m.5 sinema eserlerini örnek 
kabilinden saymıştır. Bu maddede sayılmadığı halde 
bir müzik klibinin görüntüleri, eser niteliğini haiz 
olması halinde sinema eseri olarak FSEK kapsamında 
korunması mümkün olacaktır.2

b)Sübjektif Şart: Bir fikri ürünün FSEK tarafından 
sağlanan korumadan yararlanabilmesi için sahibinin 
hususiyetini taşıması gerekir. Bir fikri ürünün 
sahibinin hususiyetini taşıması gerektiği kıstası ile ne 
anlatılmak istendiği ve bu ifadede ki hususiyet 
kavramından ne anlaşılması gerektiği öğretide 
tartışmalıdır. Bu tartışmalarda Yargıtay birçok 
kararında hususiyet kavramını “özellik”3 ve 
“orijinallik”4 kavramıyla açıklamakta hususiyet 
ifadesinin somut fikri ürünlerde var olup olmadığının 
tespitinde ne gibi kriterlerin uygulanacağını 
belirtmemektedir.

Hususiyet içerik/anlatım/üslup ile aynı manaya 
gelmeyip, bu kavramlardan daha fazlasını ifade eder. 
Hususiyetin var olduğunun tespitinde anlatım-üslup- 
ve nispeten bağımsızlığın yanında, şu üç niteliğinde 
varlığı gerekir.5

Fikri ürünü yaratanın, serbest biçimlendirme alanının 
varlığı: Bu unsurdan anlaşılması gereken fikri ürünü 
oluşturan kişinin belli bir serbest biçimlendirme 
alanına sahip olması gerektiğidir. Şayet işin mahiyeti 
gereği başkaca biçimlendirme imkânı olmuyor yani 
herkes söz konusu fikri ürünü işin mahiyeti gereği o 
şekilde biçimlendirmek zorunda kalıyorsa bu halde 
serbest biçimlendirme alanının olmadığından söz 
edilir ve bu halde ortaya çıkan fikri ürünlerden eser 
olarak söz etmek mümkün olmaz. Bu nedenle olağan 
fikri ürünler, mektuplar ve tarifeler kural olarak telif 
hukukuyla korunmaz.6 Fikri üründe, genelin üstünde 
bir özelliğin varlığı: Eser olarak korunacak fikri ürünü 
benzer fikri ürünlerden farklı ve kendisini 
ortalamanın üzerine çıkaracak aynı zamanda eser 
olarak nitelendirilmesini sağlayacak nitelikleri 
barındırması gerekir.

Fikri üründe, amaca uygun olanın üstünde bir 
özelliğin varlığı: Belli bir amaç için ortaya konulan 
ürünlerin hususiyet barındırması için aynı amaç için 
ortaya konan diğer ürünlerden belli bir oranda 
farklılaşması ve bu farklılığın o ürüne amaca uygun 
olanın üstünde bir özellik katması gerekir. Örneğin 
çokça rastlanan ve maksada uygun olan aynı zamanda 
pekte birbirinden farklı olmayan kataloglar eser 
olarak korunmaz. Zira amaca uygun olanın üstünde 
bir nitelik taşımamaktadırlar. Ancak sürekli olarak 
rastlanan ve maksada uygun olandan farklı nitelikte 
ortaya konulan kataloglar eser olarak korunabilirler.7
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2020,s43

- 1 -

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında hususiyet; 
kompozisyonda, materyalin seçiminde, anlatım ve 
üslupta, içerikte8 ,eser karakterlerinde veya farklı 
unsurların farklı şekilde bir araya getirmesinde ortaya 
çıkabilir. Fikri ürüne, ürün sahibi kendi özünü belli 
vasıtalarla aktarabilir. İşte tamda bu aktarım edebi, 
sanatsal ve kişilik özelliklerini yansıtan bir nitelik 
taşıması halinde hususiyet olarak nitelendirilir.9 Bir 
başka deyişle eser sahibini eserde görünür kılan, eser 
sahibinin, kendi benliğini belirli vasıtalarla esere 
aktarması bu aktarmanın adeta esere belirli olgularda 
biriciklik sağlaması hususiyet olarak adlandırılabilir.
Bir fikri üründe hususiyetin var olup olmadığının 
tespitinde fikri ürün parçalar halinde değil kural 
olarak bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca 
gidilmelidir. Nitekim fikri ürün parçalar halinde 
değerlendirildiğinde ortada hususiyet niteliği 
taşıyacak bir unsur olmasa bile fikri ürün bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde o parçaların bütün halinde 
ortaya koyduğu ahenk, üslup veya görünüm hususiyet 
niteliği barındırabilecektir.10

Hususiyet taşıyan bir eser meydana getirmek insana 
özgü bir nitelik olduğundan doğa,  hayvan ve 
bitkilerin hususiyet taşıyan bir eser meydana 
getirmeleri mümkün değildir.11 Nitekim FSEK’te eser 
sahibi, eseri meydana getiren kişi olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımda yer alan kişi 
kavramından, hukukta gerçek kişi kavramının 
karşılığı olan insan anlaşılmalıdır.12

Eser sahibi, eseri meydana getirirken her türlü 
araç-gereç, program vb. unsurlardan yaralanabilir. 
Ancak bu unsurlar kullanılırken dahi eser sahibinin 
biçimlendirici olarak eserin ortaya çıkışına belirli 
surette ve oranda katkı yapması ve hususiyetini esere 
yansıtması gerekir. Örneğin, edebi bir eserin sadece 
bilgisayar programıyla başka bir dile çevrilmesi 
işleme olarak nitelendirilemez.13 Ancak bu halde eser 
sahibinin çeviri programından yardım almakla 
birlikte kendi hususiyetini çeviri esere aktarması 
halinde ortada eser olarak korunacak bir fikri ürün 
olduğu söylenebilir.

c)Objektif Şart: Bir fikri ürünün eser olarak 
değerlendirilebilmesi için gereken objektif şart o fikri 
ürünün objektif bir şekilde üçüncü kişiler tarafından 
algılanabilir olmasıdır. Bu algılamanın doğrudan veya 
dolaylı olmasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla, fikri 
ürün sahibinin zihninden çıkmış sözlü, yazılı, görsel 
veya herhangi bir şekilde ortaya konmuş olup bu fikri 
ürün üçüncü kişiler tarafından algılanabilir nitelikte 
ise bu objektif şart gerçekleşmiş olacaktır. Buradan da 
anlaşıldığı üzere üçüncü kişiler tarafından 
algılanabilirlik için eserin mutlaka bir eşya üzerinde 
tecessüm etmesi gerekmemektedir.14 Objektif şartın 
olmadığı yani fikri ürün, üçüncü kişiler tarafından 
objektif olarak algılanabilecek nitelikte ortaya 

konmadığı diğer bir deyişle düşüncenin, fikir 
aşamasında kaldığı müddet zarfında korunması 
mümkün değildir. Örneğin bir kişinin eserinde 
kullanmak üzere düşündüğü senaryo bu kimse bu 
düşüncesini üçüncü kişiler tarafından algılanabilecek 
şekilde ortaya koymadan bir başkası tarafından 
kullanılırsa ilk düşünen eser korumasında 
yararlanamaz. Zira düşünce aşamasında kalmış 
fikirlerin ne kadar özgün olursa olsun, ne denli 
yüksek hususiyet taşırsa taşısın bu düşünceler üçüncü 
kişiler tarafından algılanabilecek şekilde ortaya 
konmadığı yani eser sayılmanın objektif şartı yerine 
getirilmediği için eser olarak nitelendirilmesi ve telif 
hukuku bakımından korunması mümkün değildir.

Sonuç
Netice olarak telif hukuku bakımından koruma altına 
alınan eser alelade bir eser olmayıp FSEK’ te 
belirtilen eser gruplarından birine dâhil olan, 
sahibinin hususiyetini taşıyan (sübjektif şart) ve 
üçüncü kişiler tarafından algılanabilir olan (objektif 
şart ) fikri ürünlerdir. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
yukarıda sayılan niteliklerin fikri ürüne, telif hukuku 
korumasından yararlanacak eser vasfı 
kazandırabilmesi için aynı anda bulunması gerekir. 
Örneğin, sahibinin hususiyetini taşımayan bir fikri 
ürün objektif şartı sağlasa dahi FSEK kapsamında 
eser olarak nitelendirilemeyecek ve telif hukuku 
korumasından yararlanamayacaktır. Aynı şekilde 
duyu organlarımız tarafından algılanabilir bir şekilde 
ortaya konmayan ya da FSEK’te belirtilen eser 
sınıflarından birine dâhil edilemeyen fikri ürünler 
hususiyet taşısalar dahi telif hukuku korumasından 
yararlanamazlar.

Uyuşmazlık halinde bir fikri ürünün FSEK 
kapsamında eser niteliğine haiz olup olmadığının 
tespiti mahkemeler tarafından kendiliğinden 
yapılacaktır. Şayet bir fikri ürün eser niteliğine sahip 
ise eser ortaya konulduğu andan itibaren herhangi bir 
tescil, kayıt gibi prosedüre tabi olmadan telif hukuku 
korumasından yararlanacaktır. Dolayısıyla eser sahibi 
de eseri ortaya koyduğu andan itibaren eser 
sahipliğinden doğan mali ve manevi haklarının 
korunmasını talep edebilecektir.
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Giriş
Ülkemizde 1951 yılında Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (FSEK) yasalaşmış ve belirli niteliklere haiz 
fikri ürünler, FSEK kapsamında korunacak eser 
olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla her fikri ürünün 
bu kanunun korumasından yararlanması mümkün 
olmamakta ancak kanunda belirtilen belli şartları 
taşıyan fikri ürünlerin (eser) korunması söz konusu 
olmaktadır.

1. Eser Sayılmanın Şartları
FSEK’in merkezine eser kavramını oturtulmuş ve bu 
kanun kapsamında ortaya çıkan koruma, maddi ve 
manevi haklar bu kavram etrafında şekillendirilmiştir. 
Kanun koyucu FSEK’te bu kanun kapsamında 
değerlendirilecek eserin hangi nitelikleri taşıması 
gerektiğini belirtmiş bu doğrultuda FSEK madde 1/B 
de eseri tanımlamıştır. Bu maddeye göre “Sahibinin 
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi 
fikir ve sanat mahsulleri” eser olarak belirtilmiştir. Bu 
tanımdan anlaşılacağı üzere her fikri ürün eser olarak 
değil ancak bu maddede belirtilen niteliklere haiz 
ürünler eser olarak değerlendirilecek ve FSEK 
kapsamında belirli koruma, hak ve menfaatlerden 
yararlanma imkânı doğacaktır. Bu maddeden de 
anlaşılacağı üzere bir fikri ürünün eser olarak 
değerlendirilmesi için üç şartın birlikte gerçekleşmesi 
gerekir.1

Bu şartlar şu şekildedir;

a)Şekli Şart: Yasada belirtilen (ilim-edebiyat, musiki, 
güzel sanat ve sinema ) gruplarından birine girmesi
b)Sübjektif Şart: Sahibinin Hususiyetini taşıması
c)Objektif Şart: Tasarrufa elverişli ve üçüncü kişilerce 
algılanabilir nitelikte olmasıdır.

a)Şekli Şart: FSEK’te eserler belirli gruplara göre 
sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırmada sınırlı sayı 
(numerus clausus) ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla bir 
fikri ürünün FSEK kapsamında eser olarak 
değerlendirilebilmesi için bu eser gruplarından birine 
dâhil olması gerekmektedir. Bir başka deyişle bir fikri 
ürünün FSEK’te yer alan bu eser gruplarından 
herhangi birine girmiyorsa bu fikri ürünün FSEK 
kapsamında eser olarak değerlendirilmesi ve 
korumadan yararlanması mümkün olamayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri 
FSEK’te eser grupları sınırları sayı ilkesine tabi iken 
bu eser grupları altında sayılan eser nevileri bu ilkeye 
tabi olmayıp örnekleme yöntemiyle belirtilmiştir. 
Örneğin, FSEK m.5 sinema eserlerini örnek 
kabilinden saymıştır. Bu maddede sayılmadığı halde 
bir müzik klibinin görüntüleri, eser niteliğini haiz 
olması halinde sinema eseri olarak FSEK kapsamında 
korunması mümkün olacaktır.2

b)Sübjektif Şart: Bir fikri ürünün FSEK tarafından 
sağlanan korumadan yararlanabilmesi için sahibinin 
hususiyetini taşıması gerekir. Bir fikri ürünün 
sahibinin hususiyetini taşıması gerektiği kıstası ile ne 
anlatılmak istendiği ve bu ifadede ki hususiyet 
kavramından ne anlaşılması gerektiği öğretide 
tartışmalıdır. Bu tartışmalarda Yargıtay birçok 
kararında hususiyet kavramını “özellik”3 ve 
“orijinallik”4 kavramıyla açıklamakta hususiyet 
ifadesinin somut fikri ürünlerde var olup olmadığının 
tespitinde ne gibi kriterlerin uygulanacağını 
belirtmemektedir.

Hususiyet içerik/anlatım/üslup ile aynı manaya 
gelmeyip, bu kavramlardan daha fazlasını ifade eder. 
Hususiyetin var olduğunun tespitinde anlatım-üslup- 
ve nispeten bağımsızlığın yanında, şu üç niteliğinde 
varlığı gerekir.5

Fikri ürünü yaratanın, serbest biçimlendirme alanının 
varlığı: Bu unsurdan anlaşılması gereken fikri ürünü 
oluşturan kişinin belli bir serbest biçimlendirme 
alanına sahip olması gerektiğidir. Şayet işin mahiyeti 
gereği başkaca biçimlendirme imkânı olmuyor yani 
herkes söz konusu fikri ürünü işin mahiyeti gereği o 
şekilde biçimlendirmek zorunda kalıyorsa bu halde 
serbest biçimlendirme alanının olmadığından söz 
edilir ve bu halde ortaya çıkan fikri ürünlerden eser 
olarak söz etmek mümkün olmaz. Bu nedenle olağan 
fikri ürünler, mektuplar ve tarifeler kural olarak telif 
hukukuyla korunmaz.6 Fikri üründe, genelin üstünde 
bir özelliğin varlığı: Eser olarak korunacak fikri ürünü 
benzer fikri ürünlerden farklı ve kendisini 
ortalamanın üzerine çıkaracak aynı zamanda eser 
olarak nitelendirilmesini sağlayacak nitelikleri 
barındırması gerekir.

Fikri üründe, amaca uygun olanın üstünde bir 
özelliğin varlığı: Belli bir amaç için ortaya konulan 
ürünlerin hususiyet barındırması için aynı amaç için 
ortaya konan diğer ürünlerden belli bir oranda 
farklılaşması ve bu farklılığın o ürüne amaca uygun 
olanın üstünde bir özellik katması gerekir. Örneğin 
çokça rastlanan ve maksada uygun olan aynı zamanda 
pekte birbirinden farklı olmayan kataloglar eser 
olarak korunmaz. Zira amaca uygun olanın üstünde 
bir nitelik taşımamaktadırlar. Ancak sürekli olarak 
rastlanan ve maksada uygun olandan farklı nitelikte 
ortaya konulan kataloglar eser olarak korunabilirler.7

1-Nal/Suluk (Karasu),Fikri Mülkiyet Hukuku,4.Bası, Seçkin, Ankara 
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Tüm bu unsurlar dikkate alındığında hususiyet; 
kompozisyonda, materyalin seçiminde, anlatım ve 
üslupta, içerikte8 ,eser karakterlerinde veya farklı 
unsurların farklı şekilde bir araya getirmesinde ortaya 
çıkabilir. Fikri ürüne, ürün sahibi kendi özünü belli 
vasıtalarla aktarabilir. İşte tamda bu aktarım edebi, 
sanatsal ve kişilik özelliklerini yansıtan bir nitelik 
taşıması halinde hususiyet olarak nitelendirilir.9 Bir 
başka deyişle eser sahibini eserde görünür kılan, eser 
sahibinin, kendi benliğini belirli vasıtalarla esere 
aktarması bu aktarmanın adeta esere belirli olgularda 
biriciklik sağlaması hususiyet olarak adlandırılabilir.
Bir fikri üründe hususiyetin var olup olmadığının 
tespitinde fikri ürün parçalar halinde değil kural 
olarak bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca 
gidilmelidir. Nitekim fikri ürün parçalar halinde 
değerlendirildiğinde ortada hususiyet niteliği 
taşıyacak bir unsur olmasa bile fikri ürün bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde o parçaların bütün halinde 
ortaya koyduğu ahenk, üslup veya görünüm hususiyet 
niteliği barındırabilecektir.10

Hususiyet taşıyan bir eser meydana getirmek insana 
özgü bir nitelik olduğundan doğa,  hayvan ve 
bitkilerin hususiyet taşıyan bir eser meydana 
getirmeleri mümkün değildir.11 Nitekim FSEK’te eser 
sahibi, eseri meydana getiren kişi olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımda yer alan kişi 
kavramından, hukukta gerçek kişi kavramının 
karşılığı olan insan anlaşılmalıdır.12

Eser sahibi, eseri meydana getirirken her türlü 
araç-gereç, program vb. unsurlardan yaralanabilir. 
Ancak bu unsurlar kullanılırken dahi eser sahibinin 
biçimlendirici olarak eserin ortaya çıkışına belirli 
surette ve oranda katkı yapması ve hususiyetini esere 
yansıtması gerekir. Örneğin, edebi bir eserin sadece 
bilgisayar programıyla başka bir dile çevrilmesi 
işleme olarak nitelendirilemez.13 Ancak bu halde eser 
sahibinin çeviri programından yardım almakla 
birlikte kendi hususiyetini çeviri esere aktarması 
halinde ortada eser olarak korunacak bir fikri ürün 
olduğu söylenebilir.

c)Objektif Şart: Bir fikri ürünün eser olarak 
değerlendirilebilmesi için gereken objektif şart o fikri 
ürünün objektif bir şekilde üçüncü kişiler tarafından 
algılanabilir olmasıdır. Bu algılamanın doğrudan veya 
dolaylı olmasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla, fikri 
ürün sahibinin zihninden çıkmış sözlü, yazılı, görsel 
veya herhangi bir şekilde ortaya konmuş olup bu fikri 
ürün üçüncü kişiler tarafından algılanabilir nitelikte 
ise bu objektif şart gerçekleşmiş olacaktır. Buradan da 
anlaşıldığı üzere üçüncü kişiler tarafından 
algılanabilirlik için eserin mutlaka bir eşya üzerinde 
tecessüm etmesi gerekmemektedir.14 Objektif şartın 
olmadığı yani fikri ürün, üçüncü kişiler tarafından 
objektif olarak algılanabilecek nitelikte ortaya 

konmadığı diğer bir deyişle düşüncenin, fikir 
aşamasında kaldığı müddet zarfında korunması 
mümkün değildir. Örneğin bir kişinin eserinde 
kullanmak üzere düşündüğü senaryo bu kimse bu 
düşüncesini üçüncü kişiler tarafından algılanabilecek 
şekilde ortaya koymadan bir başkası tarafından 
kullanılırsa ilk düşünen eser korumasında 
yararlanamaz. Zira düşünce aşamasında kalmış 
fikirlerin ne kadar özgün olursa olsun, ne denli 
yüksek hususiyet taşırsa taşısın bu düşünceler üçüncü 
kişiler tarafından algılanabilecek şekilde ortaya 
konmadığı yani eser sayılmanın objektif şartı yerine 
getirilmediği için eser olarak nitelendirilmesi ve telif 
hukuku bakımından korunması mümkün değildir.

Sonuç
Netice olarak telif hukuku bakımından koruma altına 
alınan eser alelade bir eser olmayıp FSEK’ te 
belirtilen eser gruplarından birine dâhil olan, 
sahibinin hususiyetini taşıyan (sübjektif şart) ve 
üçüncü kişiler tarafından algılanabilir olan (objektif 
şart ) fikri ürünlerdir. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
yukarıda sayılan niteliklerin fikri ürüne, telif hukuku 
korumasından yararlanacak eser vasfı 
kazandırabilmesi için aynı anda bulunması gerekir. 
Örneğin, sahibinin hususiyetini taşımayan bir fikri 
ürün objektif şartı sağlasa dahi FSEK kapsamında 
eser olarak nitelendirilemeyecek ve telif hukuku 
korumasından yararlanamayacaktır. Aynı şekilde 
duyu organlarımız tarafından algılanabilir bir şekilde 
ortaya konmayan ya da FSEK’te belirtilen eser 
sınıflarından birine dâhil edilemeyen fikri ürünler 
hususiyet taşısalar dahi telif hukuku korumasından 
yararlanamazlar.

Uyuşmazlık halinde bir fikri ürünün FSEK 
kapsamında eser niteliğine haiz olup olmadığının 
tespiti mahkemeler tarafından kendiliğinden 
yapılacaktır. Şayet bir fikri ürün eser niteliğine sahip 
ise eser ortaya konulduğu andan itibaren herhangi bir 
tescil, kayıt gibi prosedüre tabi olmadan telif hukuku 
korumasından yararlanacaktır. Dolayısıyla eser sahibi 
de eseri ortaya koyduğu andan itibaren eser 
sahipliğinden doğan mali ve manevi haklarının 
korunmasını talep edebilecektir.

8- Nal/Suluk(Karasu),Fikri Mülkiyet Hukuku,4.Bası, Seçkin, Ankara 
2020,s43
9- Mustafa Ateş, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler 
Kitabı,19-22 Aralık 2019,s18
10- Nal/Suluk(Karasu),Fikri Mülkiyet Hukuku,4.Bası, Seçkin, 
Ankara 2020,s43
11- Nal/Suluk(Karasu),Fikri Mülkiyet Hukuku,4.Bası, Seçkin, 
Ankara 2020,s44
12- Mustafa Ateş, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler 
Kitabı,19-22 Aralık 2019,s18
13- Nal/Suluk(Karasu),Fikri Mülkiyet Hukuku,4.Bası, Seçkin, 
Ankara 2020,s44
14-Nal/Suluk (Karasu),Fikri Mülkiyet Hukuku,4.Bası, Seçkin, 
Ankara 2020,s45



Giriş
Ülkemizde 1951 yılında Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (FSEK) yasalaşmış ve belirli niteliklere haiz 
fikri ürünler, FSEK kapsamında korunacak eser 
olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla her fikri ürünün 
bu kanunun korumasından yararlanması mümkün 
olmamakta ancak kanunda belirtilen belli şartları 
taşıyan fikri ürünlerin (eser) korunması söz konusu 
olmaktadır.

1. Eser Sayılmanın Şartları
FSEK’in merkezine eser kavramını oturtulmuş ve bu 
kanun kapsamında ortaya çıkan koruma, maddi ve 
manevi haklar bu kavram etrafında şekillendirilmiştir. 
Kanun koyucu FSEK’te bu kanun kapsamında 
değerlendirilecek eserin hangi nitelikleri taşıması 
gerektiğini belirtmiş bu doğrultuda FSEK madde 1/B 
de eseri tanımlamıştır. Bu maddeye göre “Sahibinin 
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi 
fikir ve sanat mahsulleri” eser olarak belirtilmiştir. Bu 
tanımdan anlaşılacağı üzere her fikri ürün eser olarak 
değil ancak bu maddede belirtilen niteliklere haiz 
ürünler eser olarak değerlendirilecek ve FSEK 
kapsamında belirli koruma, hak ve menfaatlerden 
yararlanma imkânı doğacaktır. Bu maddeden de 
anlaşılacağı üzere bir fikri ürünün eser olarak 
değerlendirilmesi için üç şartın birlikte gerçekleşmesi 
gerekir.1

Bu şartlar şu şekildedir;

a)Şekli Şart: Yasada belirtilen (ilim-edebiyat, musiki, 
güzel sanat ve sinema ) gruplarından birine girmesi
b)Sübjektif Şart: Sahibinin Hususiyetini taşıması
c)Objektif Şart: Tasarrufa elverişli ve üçüncü kişilerce 
algılanabilir nitelikte olmasıdır.

a)Şekli Şart: FSEK’te eserler belirli gruplara göre 
sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırmada sınırlı sayı 
(numerus clausus) ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla bir 
fikri ürünün FSEK kapsamında eser olarak 
değerlendirilebilmesi için bu eser gruplarından birine 
dâhil olması gerekmektedir. Bir başka deyişle bir fikri 
ürünün FSEK’te yer alan bu eser gruplarından 
herhangi birine girmiyorsa bu fikri ürünün FSEK 
kapsamında eser olarak değerlendirilmesi ve 
korumadan yararlanması mümkün olamayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri 
FSEK’te eser grupları sınırları sayı ilkesine tabi iken 
bu eser grupları altında sayılan eser nevileri bu ilkeye 
tabi olmayıp örnekleme yöntemiyle belirtilmiştir. 
Örneğin, FSEK m.5 sinema eserlerini örnek 
kabilinden saymıştır. Bu maddede sayılmadığı halde 
bir müzik klibinin görüntüleri, eser niteliğini haiz 
olması halinde sinema eseri olarak FSEK kapsamında 
korunması mümkün olacaktır.2

b)Sübjektif Şart: Bir fikri ürünün FSEK tarafından 
sağlanan korumadan yararlanabilmesi için sahibinin 
hususiyetini taşıması gerekir. Bir fikri ürünün 
sahibinin hususiyetini taşıması gerektiği kıstası ile ne 
anlatılmak istendiği ve bu ifadede ki hususiyet 
kavramından ne anlaşılması gerektiği öğretide 
tartışmalıdır. Bu tartışmalarda Yargıtay birçok 
kararında hususiyet kavramını “özellik”3 ve 
“orijinallik”4 kavramıyla açıklamakta hususiyet 
ifadesinin somut fikri ürünlerde var olup olmadığının 
tespitinde ne gibi kriterlerin uygulanacağını 
belirtmemektedir.

Hususiyet içerik/anlatım/üslup ile aynı manaya 
gelmeyip, bu kavramlardan daha fazlasını ifade eder. 
Hususiyetin var olduğunun tespitinde anlatım-üslup- 
ve nispeten bağımsızlığın yanında, şu üç niteliğinde 
varlığı gerekir.5

Fikri ürünü yaratanın, serbest biçimlendirme alanının 
varlığı: Bu unsurdan anlaşılması gereken fikri ürünü 
oluşturan kişinin belli bir serbest biçimlendirme 
alanına sahip olması gerektiğidir. Şayet işin mahiyeti 
gereği başkaca biçimlendirme imkânı olmuyor yani 
herkes söz konusu fikri ürünü işin mahiyeti gereği o 
şekilde biçimlendirmek zorunda kalıyorsa bu halde 
serbest biçimlendirme alanının olmadığından söz 
edilir ve bu halde ortaya çıkan fikri ürünlerden eser 
olarak söz etmek mümkün olmaz. Bu nedenle olağan 
fikri ürünler, mektuplar ve tarifeler kural olarak telif 
hukukuyla korunmaz.6 Fikri üründe, genelin üstünde 
bir özelliğin varlığı: Eser olarak korunacak fikri ürünü 
benzer fikri ürünlerden farklı ve kendisini 
ortalamanın üzerine çıkaracak aynı zamanda eser 
olarak nitelendirilmesini sağlayacak nitelikleri 
barındırması gerekir.

Fikri üründe, amaca uygun olanın üstünde bir 
özelliğin varlığı: Belli bir amaç için ortaya konulan 
ürünlerin hususiyet barındırması için aynı amaç için 
ortaya konan diğer ürünlerden belli bir oranda 
farklılaşması ve bu farklılığın o ürüne amaca uygun 
olanın üstünde bir özellik katması gerekir. Örneğin 
çokça rastlanan ve maksada uygun olan aynı zamanda 
pekte birbirinden farklı olmayan kataloglar eser 
olarak korunmaz. Zira amaca uygun olanın üstünde 
bir nitelik taşımamaktadırlar. Ancak sürekli olarak 
rastlanan ve maksada uygun olandan farklı nitelikte 
ortaya konulan kataloglar eser olarak korunabilirler.7
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Tüm bu unsurlar dikkate alındığında hususiyet; 
kompozisyonda, materyalin seçiminde, anlatım ve 
üslupta, içerikte8 ,eser karakterlerinde veya farklı 
unsurların farklı şekilde bir araya getirmesinde ortaya 
çıkabilir. Fikri ürüne, ürün sahibi kendi özünü belli 
vasıtalarla aktarabilir. İşte tamda bu aktarım edebi, 
sanatsal ve kişilik özelliklerini yansıtan bir nitelik 
taşıması halinde hususiyet olarak nitelendirilir.9 Bir 
başka deyişle eser sahibini eserde görünür kılan, eser 
sahibinin, kendi benliğini belirli vasıtalarla esere 
aktarması bu aktarmanın adeta esere belirli olgularda 
biriciklik sağlaması hususiyet olarak adlandırılabilir.
Bir fikri üründe hususiyetin var olup olmadığının 
tespitinde fikri ürün parçalar halinde değil kural 
olarak bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca 
gidilmelidir. Nitekim fikri ürün parçalar halinde 
değerlendirildiğinde ortada hususiyet niteliği 
taşıyacak bir unsur olmasa bile fikri ürün bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde o parçaların bütün halinde 
ortaya koyduğu ahenk, üslup veya görünüm hususiyet 
niteliği barındırabilecektir.10

Hususiyet taşıyan bir eser meydana getirmek insana 
özgü bir nitelik olduğundan doğa,  hayvan ve 
bitkilerin hususiyet taşıyan bir eser meydana 
getirmeleri mümkün değildir.11 Nitekim FSEK’te eser 
sahibi, eseri meydana getiren kişi olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımda yer alan kişi 
kavramından, hukukta gerçek kişi kavramının 
karşılığı olan insan anlaşılmalıdır.12

Eser sahibi, eseri meydana getirirken her türlü 
araç-gereç, program vb. unsurlardan yaralanabilir. 
Ancak bu unsurlar kullanılırken dahi eser sahibinin 
biçimlendirici olarak eserin ortaya çıkışına belirli 
surette ve oranda katkı yapması ve hususiyetini esere 
yansıtması gerekir. Örneğin, edebi bir eserin sadece 
bilgisayar programıyla başka bir dile çevrilmesi 
işleme olarak nitelendirilemez.13 Ancak bu halde eser 
sahibinin çeviri programından yardım almakla 
birlikte kendi hususiyetini çeviri esere aktarması 
halinde ortada eser olarak korunacak bir fikri ürün 
olduğu söylenebilir.

c)Objektif Şart: Bir fikri ürünün eser olarak 
değerlendirilebilmesi için gereken objektif şart o fikri 
ürünün objektif bir şekilde üçüncü kişiler tarafından 
algılanabilir olmasıdır. Bu algılamanın doğrudan veya 
dolaylı olmasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla, fikri 
ürün sahibinin zihninden çıkmış sözlü, yazılı, görsel 
veya herhangi bir şekilde ortaya konmuş olup bu fikri 
ürün üçüncü kişiler tarafından algılanabilir nitelikte 
ise bu objektif şart gerçekleşmiş olacaktır. Buradan da 
anlaşıldığı üzere üçüncü kişiler tarafından 
algılanabilirlik için eserin mutlaka bir eşya üzerinde 
tecessüm etmesi gerekmemektedir.14 Objektif şartın 
olmadığı yani fikri ürün, üçüncü kişiler tarafından 
objektif olarak algılanabilecek nitelikte ortaya 

konmadığı diğer bir deyişle düşüncenin, fikir 
aşamasında kaldığı müddet zarfında korunması 
mümkün değildir. Örneğin bir kişinin eserinde 
kullanmak üzere düşündüğü senaryo bu kimse bu 
düşüncesini üçüncü kişiler tarafından algılanabilecek 
şekilde ortaya koymadan bir başkası tarafından 
kullanılırsa ilk düşünen eser korumasında 
yararlanamaz. Zira düşünce aşamasında kalmış 
fikirlerin ne kadar özgün olursa olsun, ne denli 
yüksek hususiyet taşırsa taşısın bu düşünceler üçüncü 
kişiler tarafından algılanabilecek şekilde ortaya 
konmadığı yani eser sayılmanın objektif şartı yerine 
getirilmediği için eser olarak nitelendirilmesi ve telif 
hukuku bakımından korunması mümkün değildir.

Sonuç
Netice olarak telif hukuku bakımından koruma altına 
alınan eser alelade bir eser olmayıp FSEK’ te 
belirtilen eser gruplarından birine dâhil olan, 
sahibinin hususiyetini taşıyan (sübjektif şart) ve 
üçüncü kişiler tarafından algılanabilir olan (objektif 
şart ) fikri ürünlerdir. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
yukarıda sayılan niteliklerin fikri ürüne, telif hukuku 
korumasından yararlanacak eser vasfı 
kazandırabilmesi için aynı anda bulunması gerekir. 
Örneğin, sahibinin hususiyetini taşımayan bir fikri 
ürün objektif şartı sağlasa dahi FSEK kapsamında 
eser olarak nitelendirilemeyecek ve telif hukuku 
korumasından yararlanamayacaktır. Aynı şekilde 
duyu organlarımız tarafından algılanabilir bir şekilde 
ortaya konmayan ya da FSEK’te belirtilen eser 
sınıflarından birine dâhil edilemeyen fikri ürünler 
hususiyet taşısalar dahi telif hukuku korumasından 
yararlanamazlar.

Uyuşmazlık halinde bir fikri ürünün FSEK 
kapsamında eser niteliğine haiz olup olmadığının 
tespiti mahkemeler tarafından kendiliğinden 
yapılacaktır. Şayet bir fikri ürün eser niteliğine sahip 
ise eser ortaya konulduğu andan itibaren herhangi bir 
tescil, kayıt gibi prosedüre tabi olmadan telif hukuku 
korumasından yararlanacaktır. Dolayısıyla eser sahibi 
de eseri ortaya koyduğu andan itibaren eser 
sahipliğinden doğan mali ve manevi haklarının 
korunmasını talep edebilecektir.
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