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Fikri mülkiyet (FM) kısaca fikri emek ürünleri olarak tanımlanabilir. Ticarette kullanılan buluşlar, ilmi eserler ve sanat eserleri, 

tasarımlar, isimler ve görseller fikri mülkiyet haklarına örnek olarak verilebilir1. 

Bir fikri emek ürününün fikri mülkiyet hakkı olarak değerlendirilebilmesi için bu ürünün ilgili kanun tarafından belirlenen koruma 

kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Telif hakları (copyright) bakımından koruma kriterlerini düzenleyen kanun 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Kanun iken, marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlerin korunması 

hakkındaki kuralları düzenleyen kanun ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’dur.  

Fikri mülkiyet hakları mutlak, ülkesel nitelikte ve süreyle sınırlı haklar olup, fikri mülkiyet haklarına bağlı süreler ilgili kanunlarda 

belirtilmekte ve her bir fikri mülkiyet hakkı için değişiklik göstermektedir. Örneğin kanun patentler için 20 yıllık bir koruma 

öngörmüşken, tasarımlar için bu süre 5’er yıllık periyotlarla yenileme yapılması koşulu ile 25 yıldır.   

Fikri mülkiyet haklarını düzenleyen mevzuatlar esas olarak bu hakların ne olduğunu, ne şekilde korunduğunu, fikri mülkiyet hakkı 

sahiplerinin 3. kişi kullanımlarına karşı ne tür yasal hakları olduğunu düzenlemektedir. Tescilli hak sahibinin fikri mülkiyet 

hakların izinsiz kullanılması “tecavüz” eylemi olarak nitelendirilmekte ve bu eylemler hakkın niteliğine göre hukuki ya da cezai 

yaptırımlara tabi olabilmektedir.  

Bu seminerde öncelikle fikri mülkiyet hakları ve özellikle telif hakları ile patent haklarının ne olduğu ve ne şekilde korunduklarına 

değinilecek, ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında sahip olunabilecek korumalar ve izinsiz üçüncü kişi kullanımlarına karşı 

alınabilecek hukuki ve cezai aksiyonlar anlatılacaktır. 
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Çalışma Grubu’nda stajyer avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Berrin Dinçer, markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, 

patent ve faydalı modellerin yanı sıra haksız rekabet alanında uzmanlaşmıştır ve halen Gün + Partners Avukatlık Bürosu’nda 
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*NOTE:   This seminar will be delivered in Turkish because of the nature of the subject. 
 
1Dünya ,  Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yapılan tanım (http://www.wipo.int/about-ip/en/) 
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