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Değerli Dostlarımız, 
 
 

Kahveci Avukatlık Ailesi olarak mutluluk, hüzün ve coşkunun bir arada ya-
şandığı aynı zamanda faaliyet dolu bir yılı daha noktalarken 2018 yılının da 
aynı heyecan, coşku ve yeni başlangıçlara vesile olmasını dilediğimizi, siz-
lerle paylaşmaktan her defasında onur duyduğumuz dergimizin bu yıla ait 
ilk sayısı vesilesi ile bildirmekteyiz. 

 

Meslek hayatımızda her zaman olduğu gibi bu yıl da her türlü inanç ve ide-
olojiyi, hak kavramının uzağında tutmaya çalıştık. Çalışmalarımızda, inan-
cımız bize güven verirken azmimiz ise mütevazi olmayı öğretti. Gün geç-
tikçe büyüyerek güçlenen Kahveci Avukatlık Ailesine güvenerek, özgürlük-
lerinin ve varlıklarının savunuculuğunu teslim eden siz değerli dostlarımı-
za, desteklerini esirgemeyen kıymetli iş ortaklarımıza ve meslektaşlarımıza 
ayrı ayrı teşekkür ederiz.  

 

Sevginin tüm insanlığın yüreğini saracağı, hüzünlerinizin dostluklarla sili-
neceği, ümitlerinizin kaybolmayacağı, sağlık, mutluluk ve başarı dolu yeni 
bir yıl dileriz.  

 

        Av. Vehbi KAHVECİ, LL.M. 
         Kurucu - Arabulucu 
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BAŞARI ve SAĞLIK DOLU NİCE YILLAR 



U 
zun yıllardır hazırlıkları yapılan Sınaî 
Mülkiyete ilişkin düzenlemeler, defalarca 
yapılan değişikliklerden sonra (5194 s.k., 
4128 s.k.5833 s.k. ) nihayette kanunlaştı-

rılabildi. 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu 
22.12.2016 tarihinde kabul edilerek 10 Ocak 2017 
tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş oldu.  
 
 24.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Hük-
münde Kararnameler ile yapılan düzenlemeler deği-
şik kereler kanuni düzenlemeler ile idari işlemle 
oluşturulan cezai yaptırımların kanunlaştırma yolu 
ile (Anayasa Mahkemesinin 2005/15 esas 2008/ 2 
karar sayılı 03.01.2008 sayılı kararı, 2 Haziran 2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/33 esas 
sayılı kararı) legalize edilmek yoluna gidilmiş, en 
son Anayasa Mahkemesinin iptal kararları da dikka-
te alınarak yeniden düzenlenmiştir.  
Kanun, daha önceki düzenlemelerde eksik kalan ve 
uygulamada mahkemeler ile Yargıtay ilgili daireleri 
tarafından oluşturulan düzenlemeleri dikkate almış, 
Avrupa birliği direktiflerine uyumu sağlamak için 
uluslararası düzenlemeleri de kapsar şekilde düzen-
lemeler getirmiştir.  
28 Nisan 1304 tarihli "Fabrika Mamulatıyla Eşyayı 
Ticarete Mahsus Alameti Farika Nizamnamesi” dü-
zenlemesinde sonra ilk defa Sınaî Mülkiyet hakları 
bir bütün olarak tek kanun içinde yer almıştır.  
 
Bu kanunla birlikte 551 sayılı, 554 sayılı, 555 sayılı, 
556 sayılı kanun hükmünde kararnameler kaldırıl-
mak sureti ile tümü 6769 sayılı kanun içinde tek bel-
ge olarak kodifiye edilmiştir. Kanun 5147 sayılı 
Devre Topografyalarının Korunması Hakkında ki 
Kanun ile 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş 
Ve Görevleri hakkında Kanun, 5846 sayılı kanun, 
278 sayılı Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda değişiklikler 
sağlamıştır.  
Kanunun 26. Md. düzenlenen “iptal halleri ve iptal 

talepleri” başlıklı yenilik getiren hükümlerin uygu-
lanması, 192. Md. 1-a maddesi gereğince yürürlülü-
ğü kanunun yayımı tarihinden itibaren yedi yıl son-
rasında işlerlik kazanmak üzere ertelenmiştir. Bu 
düzenleme kanunla getirilmiş önemli bir yenilik ol-
maktadır. Zira mahkemelerin yükünün azaltılması 
genel mantığı içinde kullanılmayan markaların idari 
işlemle iptali mümkün kılınmakta böylece mahke-
meye gitmeden sonuç alınması amaçlanmaktadır.  
23. Md. 2. Fıkrasında düzenlenen “yenileme talebi-
nin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona 
erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve ay-
nı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin 
bilginin kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde 
talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendi-
ğine ilişkin bilginin kuruma sunulmaması halinde, 
yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarih-
ten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretinin öden-
mesi şartıyla da yapılabilir” hükmü ile 69. Md. 4. 
Fıkrasında düzenlenen;”yenileme taleplerinin yapıl-
ması gereken süreye ilişkin” hükümleri, 46. Md. de 
düzenlenen “Tescilli Coğrafi İşaretin ve geleneksel 
Ürün Adının Kullanımı” başlığı altında amblem kul-
lanım zorunluluğuna ilişkin hükümler yayım tarihin-
den itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere 
kanunlaştırılmıştır.  
-Kanunla Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent 
ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiştir.   Kuru-
mun kısa adı da "Türk Patent" olarak düzenlenmiş, 
böylece uluslararası alanda çalışma ortakları ile aynı 
statüde temsil hakkı isim olarak da tebarüz ettiril-
miştir.  
 
Genel düzenleme olarak; Kanunda düzenlenen Cezai 
ve Hukuki korumadan;  
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,  
b-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri 
olan veya sınaî ya da ticari faaliyette bulunan gerçek 
veya tüzel kişiler,  
c-Paris Sözleşmesi veya 15.4.1994 tarihli Dünya Ti-
caret Örgütü kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde 
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başvuru hakkına sahip kişiler ile,  
d- Karşılıklılık ilkesi uyarınca aynı hakları sağlayan 
ülke vatandaşları yararlanabilecektir.  
Bu düzenleme uluslararası düzenlemelere uygun ola-
rak kanunda yer almıştır.  
-Markanın tanımında genel-geçer tanım muhafaza 
edilmiştir.  
-Marka tescilinde mutlak ve nispi ret nedenleri ayırı-
mı muhafaza edilmiştir. Düzenleme de; Tescil baş-
vurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya ön-
ceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya 
da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin ay-
nılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya 
önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile iltibas 
ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa, itiraz 
üzerine başvuru reddedilecektir.  
-Münhasıran marka korumasından yararlanabilmek 
için markanın tescil yolu ile elde edilmesi kuralı ay-
nen devam ettirilmiştir. Ge-
nel hükümlerden kaynakla-
nan haksız rekabet kuralları 
bu düzenlemeden ayrıktır. 
Markasal koruma dışında 
işletme adı yolu ile koruma 
da ayrıca genel hükümlerde 
düzenlenmiş ve uygulama 
alanı bulmaya devam ede-
cektir.  
-Kanun, daha önce düzenlen-
miş bulunan ve yargı karar-
ları ile mustakar hale gelen 
“markanın 5 yıl kesintisiz 
kullanılmaması” halini iptal 
sebebi olarak muhafaza et-
miş ve bu markaların iptaline 
karar verilebileceğini (idari işlem olarak) düzenle-
miştir.  
-Öncelik hakkı 12. Md. detaylandırılmıştır.  
-Madde 14’te; Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol 
kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Türk 
Patent ve Marka Kurumuna doğrudan yapılan bir 
başvuruyla aynı sonuçları doğuracağı belirlenmiş, 
dolayısı ile bu tür başvuru ile öncelik hakkı vs gibi 
kazanılmış haklar aynı ile bu başvurularda da başvu-
ru sahibine hak kazandırmış olacaktır.  
-Madde 18’de bir yenilik olarak Bültende yayınlan-
mış bir marka başvurusuna itiraz süresi yayım tari-
hinden itibaren 2 ay olarak belirlenmiştir.  
-Madde 19’da; 6325 sayılı Arabuluculuk kanunu 
çerçevesinde Kurum kapsamında tarafları uzlaşmaya 
davet edilebilecektir.  
-Koruma süresi bakımından 10 yıllık süre ve onar 
yıllık periyotlarla uzatma sistemi aynen muhafaza 
edilmiştir.  
-Lisans verilmesi bakımından serbest sözleşme siste-
mi öngörülmüştür.  
 
 

 MARKA HAKKINA TECAVÜZ  
 
Kanunun 29. Md. ve devamında düzenlenen marka 
hakkına tecavüz hükümlerinde önemli değişiklikler 
olmuştur. Önceki düzenlemelerde “satışa “arz” hali 
özellikle aranırken yeni düzenlemede;  
“madde 29 1-c) Markayı veya ayırt edilemeyecek 
kadar benzerini kullanmak sureti ile markanın taklit 
edildiğini bildiği ve ya bilmesi gerektiği halde teca-
vüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan, ürünleri sat-
mak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çı-
karmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ti-
cari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair 
sözleşme yapmak için öneride bulunmak” halleri 
tek tek ve ayrı ayrı marka hakkına tecavüz olarak 
sayılmıştır. Böylece, bilmek veya bilebilmek şartına 
bağlı olarak nakliye, depolama da tecavüz eylemi 
olarak kabul edilmiştir.  Cezalandırma için ön şart 

olarak markanın Türkiye’de 
tescilli olması şartı aranmak-
tadır (madde 30/5).  
Taklit üretilmiş malı satan 
veya satışa arz edenlerin bu 
malı nereden temin ettiğini 
bildirmesi ve bu suretle üre-
tenlerin ortaya çıkarılması 
halinde cezasızlık hali öngö-
rülmüştür. Marka taklidi suç-
larını işleyenler bakımından 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis ve 
20 bin güne kadar adli para 
cezasına hükmedilebilecek-
tir. Suç, uzlaşma kapsamın-
da kabul edilmekte ve yargı-
lamada öncelikle uzlaşma 

müessesesinin devreye girmesi istenilmektedir. Baş-
langıçta uzlaşmanın kabul edilmeyeceğinin bildiril-
mesine rağmen kanuni zorunluluk olduğu gerekçesi 
ile uzlaşmacıya dosyanın gönderilmesi davaların 
uzamasına sebep olacaktır.  
 HIZLI İMHA PROSEDÜRÜ (md. 163)  
 
Uygulamacıların yıllardan beri talep ettiği husus ilk 
defa 6769 sayılı kanunla mevzuat sistemimizde yeri-
ni almıştır. Kanunda yer alan suçlar sebebiyle el ko-
nulan veya muhafaza altına alınan suça konu eşyaya 
ilişkin her zaman var olduğu kabul edilen gerekçe-
lerle; öncelikle ürün, numune alınmak suretiyle mali-
ye teşkilatına gönderilmek suretiyle muhafaza altına 
alınmış olacaktır. Maliye teşkilatına gönderilen ürü-
nün, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde 
kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya da mu-
hafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bilirkişi 
incelemesi yaptırıldıktan sonra, soruşturma aşama-
sında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim, 
kovuşturma aşamasında hükümden önce mahkeme 
tarafından imhasına karar verilebilecektir. Böylece, 
suç eşyası olmasına rağmen uygulamada şüpheliye 

Marka taklidi suçlarını işleyenler bakımın-

dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin 

güne kadar adli para cezasına hükmedi-

lebilecektir. Suç, uzlaşma kapsamında 

kabul edilmekte ve yargılamada öncelikle 

uzlaşma müessesesinin devreye girmesi  

istenilmektedir.  



bırakılmak zorunda kalınan ürünler artık muhafaza 
altına alınabilecek, hak sahiplerinin hak aramada en 
büyük güçlük olarak karşımıza çıkan suça konu ürü-
nün yıllarca depolanması maliyeti de ortadan kaldı-
rılmış olacaktır.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken husus; suç eşyası 
yönetmeliği ve müsaderenin uygu-
lanmasına ilişkin uygulamanın 
toplumda yarattığı infialin ortadan 
kaldırılması ve kamunun vicdanı-
nın rahatlatılmasına yönelik uygu-
lamanın henüz geliştirilememesi 
problemidir. Bugünkü uygulama; 
kural olarak suça konu eşya tasfi-
ye sistemine tabi tutulmakta, kara-
ra bağlanmış eşyalar bakımından 
imha prosedürü uygulanmakta, 
karara bağlanmamış, özellikle 
gümrük muamelesi nedeniyle el 
konulmuş taklit ürün satış yolu ile 
ye da yeniden bir mahkeme kararı-
na tabi tutulmak sureti ile müsaderesine ve imhasına 
karar verilmektedir. İmha yok etmek sureti ile yapıl-
maktadır.  
Önerimiz; hak sahibinin muvafakat ettiği hallerde 
markaların kesilmek sureti ile yeniden işleme tabi 
tutularak kullanılır hale getirilebilmesi, suç eşyasının 
Kızılay gibi gene bir kamu kurumuna teslim edile-
rek, ihtiyaç sahiplerinin kullanımına kanunlara uy-
gun şekilde ve amaca hizmet edecek kapsamda kul-
lanımının sağlanmasıdır. Bu durumda, toplumun bi-
linçlendirilmesi mümkün olabilecek ve toplumun 
taklit ürün satanlara karşı daha hassas olmaları temin 
edilmiş olacaktır. Bu konuda çalışmalar devam et-
mektedir. Kamu kurumları, tüm iyileştirme işlemleri 
yapmak hususunda isteklidirler.  
Kanun da Garanti Markası ve Ortak Marka da 
ayrıca detaylandırılmıştır. Kanunun 33 ve devamı 
maddelerinde Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı 
hakkı ayrıca düzenlenmiştir. Korumadan yararlana-
bilmek bakımından tescil şartı getirilmiştir. Yabancı 
Ülke kaynaklı başvurular bakımından özel düzenle-
me getirilmiştir.  
   Tasarım  
Kanunun 3. Kitap madde 55 ve devamında düzen-
lenmiştir.  
 
Kanunun 58. Maddesinde Tasarıma ilişki haklar ile 
5846 sayılı kanunun da düzenlenen hakların ayrıca 
koruma sağlanması halinde hak sahibi her iki  hakkı-
nı da kullanmakta serbest bırakılmıştır. Daha önceki 
uygulamada Türk Ticaret Kanunununda düzenlenen 
Haksız Rekabet hükümleri ile Markadan kaynakla-
nan cezai korumanın yarışması halinde Haksız reka-
bete ilişkin hakların kullanılamayacağına ilişkin 
Yargıtay uygulamasında düşülen tenakuzun burada 

yaşanmaması da sağlanmış bulunmaktadır. Tasarım 
bakımından cezai koruma düzenlenmemiştir. Tasarı-
mın ilk defa Türkiye’de kamuya sunulmuş olması 
halinde Tescilsiz tasarım, kanun uyarınca tescil edil-
miş olması halinde Tescilli tasarım olarak korunmak 
üzere ikili bir metot kabul edilmiştir. Başvuru tari-
hinde geriye doğru 12 ay içinde kamuya sunulmuş 

olmak yenilik ve ayırt edicilik kri-
terini karşılamış sayılacağı prensi-
bi tescil başvurusu öncesi satışa 
arz etmek imkânını sağladığı gibi 
koruma hakkını da başvurucuya 
verecektir. Tasarımda koruma ku-
ral olarak başvurunun yapılması 
ve bu başvurunun kurum tarafın-
dan kabulü ile başlayacaktır. Ka-
nunun 66. Maddesinde Tasarımın 
kamuya sunulmasının ertelenme-
sini başvuru sahibinin isteme hak-
kı, gizliliğin korunması bakımın-
dan başvurucuya imkân sağlamak-
tadır. Tescili kabul edilen Tasa-

rımlarda toplam 25 yıl olmak üzere beşer yıllık süre-
lerle tescil etmek ve tescili yenilemek mümkün ola-
bilecektir.  
 PATENT VE FAYDALI MODEL  
 
Kanunun 82 ve devamı maddelerinde Patent Ve fay-
dalı Model müessesesi düzenlenmiştir. Patent veril-
mesinin genel şartları kanunda sarahaten açıklanmış-
tır (madde 82)  
-Yeni olmak, Tekniğin bilinen durumuna dâhil ol-
mayan buluş yenilik kabul edilir.  
-Buluş basamağı içermek, başvuru tarihinde veya bu 
tarihten sonra yayınlanmış olan ve başvuru tarihin-
den önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model baş-
vurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu 
olarak dikkate alınır. Tekniğin bilinen durumu dik-
kate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzma-
na göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı 
içerdiği kabul edilir.  
-Sanayiye uygulanabilir olmak şartlarının birlikte 
varlığı halinde patent başvurusu kabul edilebilir ola-
caktır. Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir da-
lında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse sana-
yiye uygulanabilir kabul edilir.  
-Patentte koruma süresi toplam 20 yıl ve faydalı mo-
del de on yıl olarak belirlenmiş, uzatılamayacağı 
hükme bağlanmıştır. Süre başvuru tarihinden başla-
maktadır. Yıllık ücretlerin kanunda belirlenen prose-
dür içerisinde ödenmediği taktirde patent hakkı sona 
erecektir (madde 101). Yayınlanmamış patent başvu-
rularında gizlilik kuralı açıklıkla belirlenmiş, tescil 
sürecinde, içerikte değişiklik yapılabileceği de kabul 
edilmiştir.  
Patent başvurusunun faydalı modele ya da faydalı 
modelin patente dönüştürülmesi mümkün ve kuralla-

Sayfa 6 

 

Tasarımın ilk defa  

Türkiye’de kamuya su-

nulmuş olması halinde 

Tescilsiz tasarım, kanun 

uyarınca tescil edilmiş 

olması halinde Tescilli 

tasarım olarak korunmak 

üzere ikili bir metot kabul 

edilmiştir.  



Sayfa 7 

 

ra bağlanmıştır. Dikkat edilmesi gereken diğer hu-
sus, her nasılsa hatalı değerlendirme sonucu tescil 
edilen patent ya da faydalı model, bu durumun tespi-
ti halinde kurum tarafından iptal edilebilecektir. Bu 
hal de mahkemelerin yükünü azaltıcı bir uygulama 
olacaktır. Patentin gaspı ya da tecavüz eylemlerinde; 
hak sahibi, hukuk mahkemeleri yolu ile bu tecavü-
zün giderilmesini talep edebilecektir. 6769 sayılı ka-
nunda cezai koruma düzenlenmemiş olmasına rağ-
men genel hükümler içinde ki dolandırıcılık, evrakta 
sahtekârlık gibi düzenlemelerin dikkate alınabilece-
ğini belirtmek isteriz. Toplumsal katkı bakımından 
yaratıcılığın geliştirilmesi ve çalışanların katkıları 
nedeniyle ortaya çıkan patent haklarında geniş dü-
zenleme yapılmıştır. Madde 113 ve devamı maddele-
rinde yapılan düzenlemelerde; çalışanın katkısı olan 
buluşlar;  
1-Çalıştığı kurumun imkânlarından yararlanarak elde 
edilen buluşlar hizmet buluşları,  
2- Bunun dışında ki buluşlar serbest buluşlar olarak 
değerlendirilmiştir.  
Serbest sözleşme prensibi benimsenmekle birlikte 
genel olarak yapılan düzenleme de; Çalışan, hizmet 
buluşu yaptığında bunu işverene bildirmek ve işve-
ren bu bildiriyi aldığını iki ay içinde bildirecek ve 
buluşçuya gerekli yardımı yapmak zorunda olacak-
tır. İşverenin buluş nedeniyle 4 aylık sürede hak ta-
lep etmemesi, kısmi hak talep etmesi ya da bu hak-
kından feragat etmesi ha-
linde buluş serbest buluş 
haline dönmüş olacaktır 
(madde 115). Buluşun ser-
best buluş halini kazanma-
sı durumunda çalışan pa-
tent başvurusu yapmak 
hakkına sahip olacaktır. 
Bu müessese kanun da 
detaylı olarak düzenlen-
miştir. Buluşun kanuni 
sebeplerle satışa çıkarıl-
mak zorunda kalınması 
halinde buluşu gerçekleşti-
ren çalışanın ön alım hakkı bulunmaktadır. Buluş 
sahibi çalışanın bu nedenle alacakları imtiyazlı ala-
caklardan kabul edilmiştir. Yüksek öğretim kurumla-
rında gerçekleştirilen buluşlar kanunun 121 vd mad-
delerinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Ek patent ve 
gizli patent müesseseleri ayrıca ve açıklıkla düzen-
lenmiş, buluşta ortaya çıkan değişik usulsüzlük ve 
milli güvenlik gerekçeleri cevaplandırılmıştır. İnce-
lemesiz patent uygulaması kaldırılmıştır. Ortak hü-
kümler başlığı altında yapılan düzenlemeler de dik-
kat çeken önemli husus tükenme ilkesinde ortaya 
çıkmıştır. Markasal tükenme yanında artık uluslara-
rası tükenme kanuni düzenlemeye tabi tutulmuş, 
özellikle paralel ithalat bakımından, haksız rekabete 
ilişkin hükümleri ortadan kaldırmamakla birlikte uy-
gulama alanı genişletilmiştir.  

Uygulamacıların dikkat etmesi gereken düzenleme 
153. Maddede yer almıştır. Kullanım amacı ile sınırlı 
ölçüde elinde sınaî mülkiyete tecavüz sureti ile elde 
edilmiş ürün bulunduranlarla, Sınaî hakka tecavüz 
eden kişi tarafından zararın karşılanması halinde, 
sınaî hakka tecavüz sureti ile elde edilen ürünlere el 
konulmamışsa artık bu ürünlerin satılması nedeniyle 
sınaî hakka tecavüz eden kişiye karşı dava açılama-
yacaktır. Bu husus özellikle vazgeçme, uzlaşma, ara-
bulucuya gitme, tazminata ilişkin açılan davalar ba-
kımından dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ka-
nunun 156. maddesinde; kanunda öngörülen davalar-
la ilgili olarak yetkili mahkemeyi belirlerken genel 
hükümler gözetilmekle birlikte, özel düzenleme de 
getirilmiştir. Öncelikle o yargı çevresinde kurulmuş-
sa görev (iş bölümü) itibariyle Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesi ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza 
Mahkemeleri görevlidir. Bu mahkemelerin kurulu 
olmadığı yerlerde o yerdeki asliye hukuk mahkeme-
leri ve o yerdeki asliye ceza mahkemeleri görevli 
kılınmıştır. Yetkilendirme konusu HSYK direktifle-
rine bırakılmıştır. Kurum aleyhine açılacak davalar-
da Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemele-
ri kanuni olarak kesin şekilde yetki ve görevlendir-
miştir. Yetki açısından haksız fiillere ilişki hükümle-
re benzer düzenleme yapılmıştır.  
a-Sınaî Mülkiyet hakkı sahibinin üçüncü kişilere 
açacağı hukuk davalarında yetkili mahkeme;  

- davacının yerleşim yeri 
veya  
-hukuka aykırı fiilin ger-
çekleştirildiği yer  
-ya da fiilin etkilerinin 
görüldüğü yer mahkeme-
lerinden biri yetkili kabul 
edilerek dava açılabile-
cektir.  
b-Davacının Türkiye’de 
yerleşim yeri bulunmama-
sı halinde; dava tarihinde 
sicilde kayıtlı vekilinin 
işyerinin bulunduğu yer 

vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulun-
duğu yer olarak yetkilendirilmiştir. c-Üçüncü kişiler 
tarafından sınaî mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açıla-
cak davalarda, yetkili mahkeme; davalının yerleşim 
yerinin bulunduğu yer mahkemesi, yerleşim yerinin 
bulunmaması halinde dava tarihinde sicilde kayıtlı 
vekilinin bulunduğu yer mahkemesi sicilden silin-
mişse Kurum merkezinin bulunduğu yer mahkemesi 
olarak yetkilendirilmiştir.  
 
Bu incelemede; yeni kanun ile getirilen düzenle-

melerde dikkat edilmesi gereken hususlar  
uygulamacılara yönelik olarak ele alınmıştır.  

 
Uygulamacılara katkı sunması dileği ile  

saygılarımla.  

Patent başvurusunun faydalı modele ya da 

faydalı modelin patente dönüştürülmesi 

mümkün ve kurallara bağlanmıştır. Dikkat 

edilmesi gereken diğer husus, her nasılsa 

hatalı değerlendirme sonucu tescil edilen 

patent ya da faydalı model, bu durumun tes-

piti halinde kurum tarafından iptal  

edilebilecektir.  



İ 
ş güvencesi, işçi yararına getirilmiş bir İş Hukuku 

kurumu olup; işe girişte iş güvencesi1, işin deva-

mında çalışma koşullarında güvence2, işten atıl-

maya (feshe) karşı güvence gibi çeşitli görünümlerde 

karşımıza çıkabilir. 3 

 

Hukuk sistemimizde feshe karşı geniş kapsamlı4 gü-

vence (geçersiz fesih kavramı ve işe iade davaları) ilk 

olarak, 4773 sayılı Kanun ile 1475 sayılı İş Kanunun-

da değişikliğe gidilmek suretiyle getirilmiş ve 

15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ardından 

söz konusu düzenlemeler, bazı değişiklikler yapılmak 

suretiyle, 4857 sayılı İş Kanunu bünyesine alınmıştır. 

Feshe karşı güvence, 4857 sayılı İş Kanununun 18- 

21. maddelerinde düzenlenmiştir. 18. maddede, işve-

renin iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesi-

ni süreli fesih yoluyla sona erdirmek istemesi halinde, 

işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da iş-

letmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynakla-

nan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu be-

lirtilmiştir. 19. maddede, "sözleşmenin feshinde usul", 

20. maddede "fesih bildirimine itiraz ve usulü" ele 

alınmıştır. 21. maddede ise, "geçersiz sebeple yapılan 

feshin sonuçları" düzenlenmiştir.  

 

İş güvencesini sağlamak için işverenin fesih hakkını 

sınırlamak ne derece mühim ise bu yöndeki düzenle-

melerin ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar da en 

az onun kadar mühimdir.5 Getirilen düzenlemelerle 

işverenin iş sözleşmesini feshetmesi en geniş manada 

sınırlandırılmış olsa dahi eğer aykırılık haline bağla-

nan yaptırımlar zayıfsa, iş güvencesi işlevsiz kalır. Bu 

nedenle geçersiz nedenle feshin sonuçları üzerinde 

önemle durmak gerekir. İş K. m. 21'e göre işverence 

geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 

geçerli olmadığının mahkemece veya özle hakem tara-

fından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar veril-

mesinin üç sonucu vardır. Bunlar: 

 

- İşçinin işe iadesi, 

- İşçiye boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların öden-

mesi, 

- İşçiye iş güvencesi tazminatının ödenmesi.  

 

Mahkeme veya özel hakem tarafından feshin geçersiz-

liğine karar verilmesi, iş ilişkisinin hemen canlanması 

sonucunu doğurmaz. Zira feshin geçersizliği kararına 

rağmen işçinin işe başlamak için başvuruda bulunma-

ması ya da işe başlamaması mümkün olduğu gibi işve-
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renin de işçiyi işe başlatması kadar başlatmama im-

kanı da bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, feshin ge-

çersizliği kararının sonuçlarının gerçekleşip gerçek-

leşmeyeceği veya hangi boyutta gerçekleşeceği 

(yukarıda belirtilen üç sonuçtan hangilerinin uygula-

ma alanı bulacağı) kanuni prosedür çerçevesinde işçi 

ve işverenin tutumuna bağlıdır.6  

 

İşçi, feshin geçersizliğine ilişkin kesinleşen mahke-

me veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 

on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuru-

da bulunmak zorundadır. Söz konusu başvuru, bi-

çimsel değil samimi olmalıdır. Ardından da işçinin 

başvurusundan itibaren bir aylık yasal süre içinde 

işverence işe başlatılması gerekir. Ancak işverenin 

işçiyi mutlak biçimde işe başlatma zorunluluğu bu-

lunmamaktadır. Bu konuda işveren bir seçimlik hak-

ka sahiptir. İşveren isterse işçiyi işe başlatabileceği 

gibi isterse iş güvencesi tazminatını (işçinin en az 

dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında taz-

minat) ödeyerek başlatmama yolunu da tercih edebi-

lir.  Bu sistem, yargı kararının uygulama yetkisinin 

geçersiz fesih yaptığı tespit edilen işverene bırakılı-

yor olması nedeniyle doktrinde eleştirilmektedir.   

 

Mevcut iş yargısının örgütlenmesi geçersiz feshin 

sonuçları bakımından birçok olumsuzluğa neden ol-

maktadır. Kanun gereği yasal süre içinde başvuran 

işçiye, işverence işe başlatılıp başlatılmamasından 

bağımsız olarak, feshin geçersizliğine dair kararın 

kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en 

çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer 

hakları ödenmektedir.  Oysa mahkemelerin iş yoğun-

luğu yüzünden yargılamaların uzun sürdüğü, buna 

karşılık boşta geçen tüm sürenin değil en çok dört 

aya kadar ki kısmın ücret ve diğer hakların ödenme-

sinin işçiyi mağdur ettiği,  en azından böyle bir da-

vanın ortalama olarak ne kadar sürdüğü gözetilerek 

yasal düzenlemenin ülke gerçeklerine uygun hale 

getirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. 

Kanun gereği boşta geçen süre ücreti ve diğer hakla-

rın ödenmesi işçinin başvurmasına, iş güvencesi taz-

minatının ödenmesi ise işçinin başvurması yanı sıra 

işverence süresi içinde işe başlatılmamasına (şarta) 

bağlı olduğundan ve bu kalemlerle ilgili olarak mah-

kemenin kararı tespit niteliğini taşıdığından söz ko-

nusu bedellerin tahsili için ikinci bir davanın açılma-

sı da gerekebilmektedir. Dolayısıyla mevcut yasal 

sistem bu tarz olumsuzluklara da gebedir.  

 

Zikredilen 21. madde, gerek İş Kanununun işveren-

ler açısından getirdiği en önemli yükümlülük olması 

gerekse benimsenen yasal çözüm (yalnızca işverene 

seçimlik hak tanınması, yargılama makamınca şarta 

bağlı ve tespit niteliğinde hüküm verilmesi ...vs) ne-

deniyle, İş Hukukunun en sorunlu uygulama alanla-

rından birini teşkil etmektedir. Bu da yargının iş yü-

künü had safhada arttırmaktadır. Yargıtay'ın, iş gü-

vencesi uygulamasının başladığı ilk yıllardan bu ya-

na geçersiz feshin sonuçlarına ilişkin olarak, zaman 

zaman içtihat değişikliğine gitmek suretiyle de olsa, 

neredeyse tüm boyutları ile ayrıntılı kararlar verdiği 

görülmektedir. 
 

 

1Hukuk sistemimizde işe girişte herhangi bir kimseye gerçek 

manada iş güvencesi tanındığını söylemek zordur. Bununla 

birlikte İş K. m. 30, 31 hükümleri işe girişte güvenceye örnek 

olarak verilebilir. 
2Çalışma koşullarında güvencenin İş Kanunumuzdaki karşılığı, 

m. 22'dir. 
3
Ercan Akyiğit, "İşçinin Ölümünün İş Güvencesi Uyuşmazlığı-

na Etkisi (Karar İncelemesi)", Legal İş Hukuku ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku Dergisi, C.5, sayı.17 (2008), s.15. 
4Daha evvel sadece işyeri sendika temsilcileri bakımından geti-

rilmiş bir feshe karşı güvence söz konusuydu. Bkz. 2821 sayılı 

Sen K. m.30 (4773 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 

hali). 
5Ali Güzel, "İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendi-

rilmesi", İş Güvencesi Sendikalar Yasası Toplu İş Sözleşme-

si Grev ve Lokavt Yasası Semineri, İstanbul, 28- 29 Mayıs 

2004, s. 103.  
6Ünal Narmanlıoğlu, "İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde 

Süresinde İşverene Başvuruda Bulunup Davet Edildiğinde İşe 

Başlamayan İşçinin Davranışına Bağlanan Hukuki Sonuçlar",  

Sicil İş Hukuku Dergisi, sayı.19 (Eylül 2010), s. 12.  
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U 
mberto Eco’nun Edebiyata Dair başlığı 

ile bir araya getirilen çeşitli konuşmala-

rının, makalelerinin derlemesi olan Ki-

tabın arka kapağında yazar neden yaz-

dığını açıklıyor. 

 

Eco’nun bütün romanlarını geçtiğimiz yaz içerisinde 

bitirdikten sonra kendime “Neden Okuruz” sorusunu 

soruyordum. Gördüm ki Eco da az önce belirttiğim 

kitaba, arka kapağında neden yazdığına ilişkin açık-

laması bulunduğu halde neden okuruz sorusu ile baş-

lıyor. Ona göre Edebiyatın bir çok işlevi var. Benim 

ilgimi özellikle bir tanesi çekti açıkçası: Dile antren-

man yaptırmak. Nasıl bir antrenman ki bu? Kelime-

lerimizi yaşatmak, zihnimizde de olsa tınılarını kay-

betmemek bir antrenman mıdır? Belli bir eğitim se-

viyesinden sonra iş güç sahibi olmuş insanların dili-

ne antrenman yaptırmaya ihtiyacı mı vardır? 

 

Aslında bu sorunun yanıtı herhangi bir bireysel de-

neyime ihtiyaç duymadan slogan atarcasına Elbette 

vardır şeklinde yanıtlanır. Ne var ki yaşını başını al-

mış, oldukça iyi eğitim görmüş insanların bugün 

“profesyonel” ortamda birbirleri ile yazılı ( elektro-

nik postalarınıza bakın) veya sözlü olarak ( toplantı-

larda ne konuşulduğuna değil de nasıl konuşulduğu-

na bakın) yabancı kelimelerle süslü yarı Türkçe yarı 

yabancı dilde konuştuklarını görmek mümkün. İlk 

karşılaştığımda aklıma Tolstoy’un Savaş ve Barışı’n-

da konuşmalarına Fransızca kelimeler, cümleler, hi-

tap şekilleri sıkıştıran Rus aristokrasisinden figürler, 

Proust’un durup dururken İngilizce terimler kullanan 

Odette’i gelmedi değil. Her iki örnekte de bu figürle-

rin bu davranışları biraz karikatür kalırdı. 

 

Halbuki Tolstoy ve Proust gibi edebiyat doruklarının 

anlatılarındaki bu karikatürize davranışlar Türkiye 

ekonomisinin günlük işlemleri yapılırken mutad hale 

gelmiş durumda. Bütün ülkece konuşulan bir dilin, 

üzerinde yüz yılı aşkın bir süredir yazılı eser verilen 

bir dilin günümüzde faaliyet yürütülen alanın kat 

yüksekliği arttıkça yetersiz kalması pek akla yatkın 

değil. İnsanlar karşısında iyicilliğimi yitirdiğimden 

olsa gerek bu yarı Türkçe yarı yabancı dil, ilgili dilin 

bilindiği izlenimini değil bu profesyonel dili kulla-

nanların kendi dilini bilmediği izlenimini edindiriyor 

bana. Olağanca kötümserliğimden olsa gerek giderek 

kendi dilimin de bozulacağından korkuyorum. 

 

Aslında bu korku benim için yabancı değil. Bilirkişi 

raporu yazdığım zamanlarda birbirinin aynısı dava 

dilekçelerini okuduğumda kendi yazım dilimin bu 

dilekçelere benzemesinden korkardım. Sınav kağıdı 

okuduğum zamanlarda da öğrencilerin - artık nere-

den öğrenmiş veya ezberlemişlerse -  bir kalıptan 

çıkmış girizgah cümlelerinin beynim tarafından sor-

gusuz sualsiz benimseneceğinden, içimden farklı bir 

şeyler söylemek geldiği halde ağzımdan aynı giriz-

gahın çıkacağından korkardım. Neden böyle bir kor-

kuya kapılırdım bilmiyorum. Belki de bildiklerimi 

BİLMEK İÇİN ECO 
OKUMAK YA DA ECO 

İLE DİLE  
ANTRENMAN  
YAPTIRMAK 

Can Yalçın ARMUTCUOĞLU, LL.M.  

Danışman | Of Counsel 
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ifade edemeyeceğim korkusundan. Aslında ifade 

edebildiğim şeyi bildiğime inandığımdan. Yani anla-

tamadığım, açıklayamadığım şeyi bilmiyor olduğu-

ma inandığım için. 

 

İşte Eco’nun belirttiği antrenman burada devreye 

giriyor. O aslında okumanın dile yaptırdığı antren-

manı üç farklı alanda somutlaştırmaya çalışıyor. İlki 

siyasi iktidarın dile olan baskısına ilişkin. Mussolini 

İtalya’sının İtalyanca’ya dayattığı kelimelerin nasıl 

da tutmadığı ile ilgili. İkincisi edebiyatın dile yaptığı 

katkı ile ilgili. Burada da örneği Dante’nin İtalyan 

diline yaptığı katkıları örnek gösterir. Üçüncüsü ise 

okuma eyleminin günlük ola-

rak kullanılan dile etkisi ile 

ilgili. Eco, bugünün dünyasın-

da “telgrafa özgü” bir steno 

dilinin cep telefonu ile elektro-

nik postalar ile yaygınlaştığını 

bildiriyor. Okuma işte burada 

devreye giriyor ona göre. Bu-

rada da haklı. Bir olayı, bir 

kavramı kendi dilinde karşılığı 

varken nedeni belli olmayan 

bir biçimde ve anlaşılamaya-

cak bir sıklıkta başka dilde ifa-

de eden ve bunu da sadece kelime bazında dile geti-

ren, yani toplantı “set” eden. Bu bizim için “must” 

mı diye soran biri belki İngilizce biliyordur ama ke-

sinlikle Türkçe bilmiyordur. Yok eğer biliyorsa belki 

de günlük konuşma diline antrenman yaptırması ge-

rekir. 

 

Bu yazının bütün insanlığa kendince faydası olacak 

ve benim ukalalığıma artık katlanmayacağınız kısmı 

şimdi başlıyor. Dile antrenman yaptırmak için de, 

keyifli, sürükleyici bir rotada soluk soluğa bir hika-

yeyi takip etmek için de, ortaçağ Avrupası’na ilişkin 

bilgilenmek için de Umberto Eco hepimiz için bir 

hazine. Umberto Eco’yu bir yazar olarak nitelendir-

mek hem gerçekçi hem de bir açıdan onu küçümse-

yen bir tutumdur. O aynı zamanda bir akademisyen-

dir. Aslına bakılırsa yaşamının uzun bir bölümünü 

Edebiyat alanında yazın üretmeden akademik çalış-

ma ile geçirmiş bir bilim adamı. Bir noktada çocuk-

larının hikayelerini dinleyemeyecek kadar büyümesi 

ile birlikte bir roman yazmak ihtiyacını hissetmiş. 

Aslında çocukluğundan bu yana edebiyatın içinde. 

Yine akademik çalışmaları da kendi tanımlamasına 

göre hikaye anlatma edimi ile örtüşecek bir içerikte. 

Ancak bir gün gelir ve kırk altı yaşındayken  bir ra-

hibi zehirlemek ister. Bu isteği bize “Gülün Adı”nı 

kazandırır. Ortaçağ’da Avrupa’da bir manastırda ge-

çen cinayet öyküsünden çok fazlasını kazanırız. Bil-

gi- Roman’ı. Eco, belki de Baudolino isimli romanı-

na kadar romanlarında yalnızca hikaye anlatmaz. 

Bilgi verir. Gülün Adı, bir ölçüde Orta Çağ’ın mima-

risinin, felsefi birikiminin, resminin, gravürlerinin, 

teolojik tartışmalarının, Kato-

lik Kilisesinin kendi iç çekiş-

melerinin hatta  Kilisenin di-

ğer siyasi aktörlerle olan mü-

cadelelerinin etrafında bir hi-

kaye anlatır. Aslında benim 

açımdan onun doruğu olan 

Foucault Sarkaçı’nda ise Eco 

bize tam takım irrasyonel dü-

şüncenin tarihini, konuya iliş-

kin iki bin kitaplık hacimdeki 

özel kütüphanesi ile anlatır. 

Sarkaçın ritmi ile hareket 

eden bir romandır ki bu Eco artık bir akademisyenin 

bilgilendirme çabasını hikaye ile sarmalamasından 

öte romanın biçemine de kafa yormaktadır. Kendi 

türünün Bilgi- Roman’ın biçemine. Önceki Günün 

Adası ise aslında tamamen Eco ile okuduklarından, 

bu zamana kadar bütünüyle yazdıklarından ayrılama-

yacak biçimde bütün Umberto Eco ile bir gemide 

hikaye anlatımı üzerinden köşe kapmaca oynadığı-

mız bu arada da kendimizi dünyanın şekline, Tanrı-

nın varlığına ve Aşkın yüceliğine ilişkin tartışmalara 

kaptırdığımız bir oyundur. 

 

Eğer bilmek ifade etmektir sözünü doğru kabul eder-

sek Umberto Eco’nun kitaplarını ister kronolojik, 

ister keyfimize göre bir sırada okuduğumuzda hem 

onun bildiklerini öğrenebilmek hem de kendi bildik-

lerimizi ifade edebilmemiz için dilimize antrenman 

yaptırmamız bir arada gerçekleşebilir. 

Umberto Eco 
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2017 yılını geride bırakmaya sayılı günler kalmışken 

2018 yılından en güzel beklentilerimizi de sıralama-

ya başladık bile. Bu yılki yeni dileklerim arasında 

avukatlık mesleğini layığıyla yerine getirebilme, 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ülkemizde yaşa-

yan tüm insanları ve hayvanları daha kapsamlı bir 

şekilde koruyacak nitelikte olması, tüm insanların 

genç yaşlı çocuk demeden şiddetten uzak bir ortam-

da huzur içinde yaşaması var. 

Daha güzel bir dünya için önce 

güzel dileklerimizi sıralayıp 

bunları gerçekleştirmek adına 

üzerimize düşenleri yapmamız 

gerektiğini hatırlatmak isterim.   

Çocukken hepimize 

"büyüyünce ne olacaksın?" 

sorusunu sormuşlardır.Ben 

henüz ilkokuldayken çocuk doktoru olmak 

istediğimi söyleyip çocuklara hiç acı ilaç 

vermeyeceğimi, iğne vurmayacağımı üstüne basa 

basa dile getirmiştim. Daha sonra lise yıllarında ise 

ailemde hiç avukat olmamasına rağmen avukat 

olmaya karar verdim. Bu kararı almamdaki en büyük 

etken, o yıllarda izlemiş olduğumuz yerli ve yabancı 

dizilerdeki kadın avukat rolünü canlandıran 

oyunculardan etkilenmiş olmamdı. 2000'li yıllarda 

dizilerdeki ünlü kadın avukat karakterleri;  "Ally 

Mcbeal ve Kurtlar Vadisi’ndeki Elif Eylül'dü. Bu 

kadın avukatların en önemli özelliği, iş hayatındaki 

erkek egemenliği arasından sıyrılıp kendi ayakları 

üzerinde duran kendi doğrularını ve düşüncelerini 

dile getiren zorluklarla 

mücadele eden, pes etmeyen, 

inatçı, kararlı, saygın ve 

başarılı kadınlar olmasıydı. 

Dizilerde kadın avukatlarımız 

ve ekip arkadaşlarının 

çalıştıkları hukuk büroları, 

takip ettikleri davalar ile 

müvekkilleri ile olan 

iletişimleri, haklı ve haksızın tarafında yer alırken 

izledikleri yollar, bu yolları kanunlara uygun bir 

şekilde kullanmaları ve Adliye ile Mahkemelerde 

yaşanan olumlu ya da olumsuz durumlar dikkatimi 

çekmişti. 

Hukuk fakültesi yıllarında ise, dizilerde izlediklerim 

TÜRKİYE’DE 

AVUKAT  

OLMAK 
Elif Nur AYDIN 

Avukat | Attorney at Law 

Daha güzel bir dünya için önce 

güzel dileklerimizi sıralayıp  

bunları gerçekleştirmek adına 

üzerimize düşenleri yapmamız  

gerektiğini hatırlatmak isterim. 
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ile hukuk derslerinde karşılaştığım olaylar arasında 

sıkışıp kafam karışmıştı. Ne zaman ki hukuk 

fakültesini bitirip resmi avukatlık stajımı yapmak 

üzere çalışmaya başladım işte o zaman gerçeklerin 

çok daha farklı olduğunu görme imkanım oldu. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, duruşmalarda o 

dizilerde ya da filmlerde gördüğümüz gibi uzun uzun 

konuşma imkanımız çoğu zaman 

bulunmamaktadır.Bunun en büyük sebebi, 

İstanbul'daki Mahkemelerimizin iş yükünün fazlalığı 

ve günlük çalışma saati içerisinde en az 30 adet 

duruşmanın görülmesidir. Bu durum avukatların gün 

içerisindeki iş listesini de sekteye uğratmaktadır. 

Zira, İstanbul gibi bir metropolde yaşayan bir avukat 

iseniz, gününüzün çoğunun zamanla yarışarak 

geçtiğini belirtmeden geçemeyeceğim. Buna şöyle bir 

örnek vermek gerekirse, İstanbul Çağlayan 

adliyesinde görülecek bir duruşmanız varsa, 

Mahkemelerimizin iş yükünün fazlalığı nedeniyle o 

duruşmanız ne yazık ki saatinde görülemeyecek, 

hatta bir sonraki duruşmanızın İstanbul Anadolu 

Adliyesinde olması nedeniyle stres içerisinde 

koşturmanız gerekecektir. Bununla beraber, 

Avukatların işini sadece adliyelerdeki işlerle, 

duruşmalarla sınırlamak yerinde olmayacaktır. 

Avukatların iş listesi hukuk bürosundaki işler ve 

hukuk bürosu dışındaki işler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır ve bu işlerin her birinin ayrı bir 

ehemmiyeti ve ayrı bir süresi vardır. Bu nedenle 

avukatları " iyi bir zaman yöneticisi" olarak 

tanımlamakta fayda var. Bu tanımlama dışında 

avukatları "toplum mühendisi" olarak da 

adlandırabiliriz. Bir toplum mühendisi, karşılaştığı 

sorunları etkin bir şekilde çözebilme, bilgi akışını 

düzenli kullanabilme, güvenilir olma, sır saklama 

gibi özelliklere sahiptir ve bu özelliklerini yerine 

getirirken insanların menfaatlerini da korumaktadır. 

Müvekkillerimiz ile olan ilişkilerimizi bir piramit 

olarak betimlersek, bu piramidin en büyük alanını 

güven ve sadakat kaplamaktadır. Güven ve 

sadakatten sonraki alan ise bilgiye aittir. Bir avukatın 

en büyük birikimi bilgisidir. Ancak bu birikimi 

aktarırken çeşitli alanlardan da beslenmesi gerekir. 

Bu alanların sadece hukuk kitaplarından, kanunlardan 

oluştuğunu söylemek yerinde olmayacak, bunlara 

toplumsal olayları, yaşanmışlıkları, örf ve adetleri de 

eklemek gerekecektir. Bu nedenle bir avukatın bilgisi 

süreklilik ve devamlılık içerisinde büyür ve gelişir. 

Her gün yeni bir bilgi ile kendini ve ilkelerini 

geliştirir, kendini geliştirme ile mesleğini geliştirir, 

mesleğini geliştirme ile ise başarısını perçinler ve 

gerçek anlamda iyi bir avukat olma yolunda emin 

adımlarla ilerler.  

Ne mutlu bana ki,  avukatlık mesleğimin başlarında 

olamama rağmen mesleğini seven ve saygı duyan 

uyumlu çalışma arkadaşları ile çalışılan, kadın-erkek 

eşitliğinin sağlandığı, çeşitli hukuk alanlarında hiz-

met veren, müvekkillerine etkin ve kaliteli bir şekilde 

hizmet sunan bir hukuk bürosunun içerisinde yer ala-

bildim. Hukuki prensiplerimiz, çalışma usulümüz ve 

bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilme yetimiz ile bir 

avukatın mesleğindeki taşlarını yerli yerine koyabil-

me becerisini kazanabilme imkanı bulduğumu belirt-

mek isterim. Avukatlık mesleğine henüz başlamamış 

ya da atılacak olan hukuk fakültesi öğrencilerimize 

en büyük tavsiyem, daima bilgi hazinenizi genişlet-

meniz olacaktır.  

Mutlu yıllar, 
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O 
nline ticarette taklit ürün sorunu kangren oldu. Tüketici şikâyetleri çığ gibi büyüyor. Türkiye’de 
2015 ve 2016 arasında internetten sipariş verenlerin yüzde 11’i dolandırıcılıktan (taklit ürün satı-
şından) şikâyet etmiş Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği (FİSIHAD), Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığı’na bir rapor sundu. Raporda markalara ait siteler değil, farklı markaların dükkân açtığı yer sağla-
yıcı siteler mercek altına alındı. 

Yıllardır konuşulan ve tanıklık ettiğimiz bir şey var, e-ticaret hacmi iki haneli olarak büyüyor, tüketici 
artık ürünü mağazada görüp karar veriyor ama satın alma işlemini internetten yapıyor. Kimse poşet taşı-
mak istemiyor, bu işin bir yanı. Yani zamandan ve emekten tasarruf etmek için bu yolu seçenlerin sayısı 
artıyor. Ancak işin asıl önemli cephesi, internetten alışverişi bir ‘fırsat’ olarak görenlerde. “Mağazada 
580 lira olan gözlüğü internetten 300 liraya kaptım”, “Benim parfüm online’da yarı fiyatına düşmüş iki 
tane aldım”, bu sohbetleri yapmayan ya da en azından yapıldığına tanık olmayanınız var mı? Peki sizin 
de aklınıza şu soru takılmıyor mu? Mağazada 580 lira olan gözlük internette nasıl 300 liraya satılabilir? 
Ha son bir tane kalmıştır, yeni sezon ürünleri gelecektir o neyse de dükkândaki her üründe bu kadar bü-
yük ‘fırsat’ sunmak hem de basiretli bir tüccar olarak, mümkün müdür? Maalesef, kendi ürünleri dışında, 
farklı markalara yer sağlayıcılık yapan online ticaret sitelerinin bu konuda güvenilir olduğunu söylemek 
zor. Konunun farklı taraflarıyla konuştum. Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir süredir bir mar-
ka projesi üzerinde çalışıyor. Bu süreçte Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği (FİSIHAD), bakanlığa 
bir rapor hazırladı. ‘Hak Sahipleri Gözüyle Online Ticaret (Marka taklidi bakımından inceleme)’ başlıklı 
rapor hem tüketici hem de marka sahipleri için aydınlatıcı. 

TÜKETİCİNİN % 11’İ ŞİKÂYETÇİ 

Rapora göre Türkiye’de 2015 ve 2016 yılları arasında internetten sipariş yapanların yüzde 11’i dolandırı-
cılıktan (taklit ürün satışından) şikâyet etmiş (Kaynak olarak TÜİK gösterilmiş.) E-ticaret içindeki sahte 
ürün pazarının Türkiye’de yaklaşık 3.3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rapor hazırlanırken markayı 
temsilen distribütörlerin ya da marka sahiplerinin açtığı siteler inceleme konusu dışında bırakılmış. Sade-
ce farklı markaların dükkân açtığı yer sağlayıcılar incelenmiş. YÜKÜMLÜLÜK ŞİKÂYETE BAĞLI 
Raporda, sorunun en can alıcı kısmı şöyle ortaya konuyor: “Türkiye’de ülke içinde faaliyet gösteren yer 
sağlayıcı alışveriş siteleri ile yurtdışında kurulmuş alışveriş sitelerinde, site sahibinden ayrı olarak üçün-
cü kişiler tarafından sanal mağazalar kurularak yurtiçine ve yurtdışına taklit ürünlerin satışı gerçekleştiri-
liyor. Türkiye uygulamasında bu konuda 5651 sayılı ‘İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi 
ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun’ ile 6563 sayılı, elektronik 
ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun yol göstermekte, Yargıtay Hukuk genel Kurulu’nun 2013/11-
1138 esas, 2014/16 sayılı kararı, izlenecek yolu net olarak belirlemiş durumdadır. 5651 sayılı Kanun’un 
5’inci maddesine göre online ticarette yer sağlayıcı olarak rol üstlenen siteler, yer sağladığı içeriği kont-
rol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değil. Aynı 
kanunun 8 ve 9’uncu maddelerine göre ise haberdar edilmesi halinde bunları siteden çıkarmakla yüküm-
lü.”  

İŞTE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GİDEN RAPOR  

1.SİSTEMDE BÜYÜK KARE DELİK VAR 

Instagram, Facebook, Snapchat gibi çevrimiçi platformlarda sıklıkla birçok sanal mağaza ve taklit ürün-
lerin açık bir şekilde reklamı yapılmaktadır. Bu hesapların meydana getirildiği IP adresleri yurtdışı men-
şelidir. 

YER SAĞLAYICI UYARIYA  
RAĞMEN İŞLEM YAPMADIYSA  

SUÇLUDUR 

HEPSİNDEN  
ŞÜPHE EDİN 
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Bu hesaplarda satılan taklit ürünler ‘Ucuz’, ‘Kampanyalı’, ‘Ödemede Kolaylık’, ‘Örijinal’ etiketleri ile gös-
terilmektedir. 
Bu hesaplardan e-ticaret alanına çıkarılan ürünler yurtdışından-yurtiçinden satın almak veya üretilmek su-
retiyle ucuz şekilde elde edilerek nihai tüketiciye ulaştırılmaktadır. 
Tüketicilere kargo iadesi veya para iadesi hakkı görünürde tanınsa da tüketici ürünü iade edemez, çünkü 
ürünün gösterildiği adres sahtedir.  
Bu tür hesapların haftalık periyotlarda isim veya alan adı değiştirilerek e-ticaret alanında taklitçilikle müca-
dele sekteye uğratılmaktadır. 

TAKLİTÇİLİKTE SOSYAL ETKİLEŞİM 

Taklit ürün satışı yapan alışveriş siteleri ile sosyal medya hesaplarının kullanıcıları, tüketicileri kendilerine 
çekmek anlamında, bire bir çağrı merkezi aracılığı ile arama, online mesajlaşma, farklı sitelere online rek-
lam vermek suretiyle farkındalık meydana getiriyor.  
Tüketicilere dünyaca ünlü markaların satışını gerçekleştiren orijinal internet sitelerindeki görseller ile süs-
lenmiş, birçok uydurma kombin şeklindeki sahte markalı ürünler ‘ucuz’ fiyatlara ve ‘ihracat fazlası’ etiketi 
altında satılıyor. Bu sayede bu tür sitelere güven sağlanmış oluyor. 

Sürekli değişen ve farkındalığı artırmaya yönelik yorum ve fotoğraflarla taklitçilikte sosyal etkileşim mey-
dana geliyor. 

YER SAĞLAYICI UYARIYA RAĞMEN İŞLEM YAPMADIYSA SUÇLUDUR 

İNSAN DEĞİŞİR AMA BAZI ŞEYLER HEP AYNI KALIR 
 
Pazarlama dünyasında, tüketici tercihlerinde şöyle bir geri dönüp baktığımızda değişimin hızından başımız 
dönüyor. Fakat her şeye rağmen değişmeyen, artık kemikleşmiş düşünce ve davranışlar da var. İşte araştır-
ma şirketi İpsos onları derlemiş...  
Özel günlerde diş fırçalama artıyor. n Temizlik dediğin kuru olmaz, sulu ve köpüklü olur. n Raf ömrü kı-
saysa katkısızdır. n Köpüren ürün iyi temizler. 
İçinde süt olan atıştırmalıklar daha sağlıklıdır, sonuçta süt kalsiyum deposu. n Soğuk çay masum çünkü 
içinde çay var gaz yok.  
Cips paketlerinin yarısı boş, kandırılıyoruz. n Büyük marketlerde sirkülasyon daha fazla, onun için ürünler 
daha taze.  
Sıvı deterjan akıp gider, temizlemez. n Türkiye’de bireyler yıllardır tanıdığı yabancı markaya güvenirken 
tanımadığı yabancı markaya kuşku ile yaklaşıyor.Türk kadını hayatını kolaylaştıran her türlü pratik üründe 
bile payenin kendilerine verilmesinden hoşlanıyor.  Tatlı atıştırmalıklar daha çok kadınlar tarafından, tuzlu-
lar da erkekler tarafından tercih ediliyor. 
 
Kaynak: Esen Evran (HABERTÜRK) 
http://www.haberturk.com/yazarlar/esen-evran/1611246-hepsinden-suphe-edin 

Raporu hazırlayan ekibin başında FİSIHAD Kurucusu ve Başkanı 

Avukat Vehbi Kahveci var. Kahveci’ye, “Yer sağlayıcı alışveriş si-

telerinin yükümlülüğünün şikayete bağlı olması hukuki bir boşluk 

değil mi? Şikayet olmadığı sürece her dükkan istediği gibi satış 

yapabilecek mi?” diye sordum. Kahveci, bakanlığa da bildirdikleri 

görüşlerini şöyle özetledi: “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 

bahsettiğimiz kararı aynı mahiyette düzenlemeyi kabul etmekte ve uyar-kaldır siste-

minin uygulanacağına hükmetmektedir. Haberdar edilmeye rağmen işlem yapmayan 

yer sağlayıcının artık kusurlu olduğundan bahsedilecektir.” 



TOBB 

Patent ve Marka  

Vekilleri  

Meclisi toplandı 

15.12.2017 / Ankara 

 

TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, Meclis Başkanı Kaan Dericioğlu başkanlığında 

TEPAV’da özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcilerinin katılımlarıyla 

toplandı. 

Toplantının ana gündem maddeleri: “6769 Sayılı Kanunda ve Bağlı Yönetmeliklerinde Değiştiril-

mesi veya Geliştirilmesi Düşünülen Madde ve Fıkralar” ile “Vekillik Meslek Etiği Kurallarına Uy-

gun Hareket Edilmesi Bilincinin Oluşturulması ve Disiplin Kurulu Üyesi Olan Meclise Üye Vekil-

lerin Konuya İlişkin Görüşlerinin Alınması” oldu. 

Toplantıda, çalışan buluşlarında yaşanan sıkıntının patent değerlemeden kaynaklandığı, işveren ve 

çalışan arasında hakkaniyeti gözeten bir değerlendirme metodu ortaya konulması gerektiği vurgu-

landı. Mevcut düzenlemede, işveren buluşu üründe kullanıyorsa ödemenin söz konusu olduğu, bu 

kapsamda patentlenebilir niteliği olmayan buluşlara da ödeme yapıldığı; çalışanın iş yerinden ay-

rılması ile birlikte dava açarak işvereni zor durumda bıraktığı ifade edildi. 

Çalışma barışını bozan bu düzenlemelerin yarattığı sıkıntılar kamuyu temsil eden yetkililere akta-

rıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu ile vekillerin uygulamada karşılaştığı sıkıntıların da dile geti-

rildiği toplantıda; Tebligat Kanunu’nun tam ve usulüne uygun uygulanmamasından kaynaklanan 

sorunlar dile getirildi. 

 -İçtihat bankası oluşturmalıdır 

Türk Patent uygulamalarının şeffaflık ilkesi gereği internetten yayınlanmasının; itirazlara Kuru-

mun verdiği kararların, Yargıtay’dan dönen dosyaların nihai sonuçlarının Türk Patent ve Marka 

Kurumu sayfasında ilan edilmesinin önemi üzerinde duruldu. 

 Disiplin Kurulu üyesi olan meclis üyelerinden “Vekillik Meslek Etiği Kurallarına Uygun Hareket 

Edilmesi Bilincinin Oluşturulması ve Uygulaması” hakkında detaylı bilgi alındı. 
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Disiplin Kurulu üyeleri, yansıyan dosyaların ortak özellikleri üzerinde durdular. Meslek kuralları-

nın bilinmemesi, meslek kurallarının vekillere anlatılması ile bu sorunun zamanla aşılacağı ifade 

edildi. Disiplin Kurulu Kararlarının da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kurum sitesinde 

yayınlanmasının faydalı olacağı ifade edildi. Mesleki etik kurallar konusunda eğitim toplantıları-

nın yapılmasına karar verildi. 

11. Kalkınma Planı çalışmalarının başlatıldığı hatırlatıldı ve Fikri Haklar konusunda ön çalışmalar 

hakkında bilgi verildi.  
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  Kaynak: https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=7982&lst=Haberler 
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On Birinci  

Kalkınma Planı  
Özel İhtisas Komisyonu ve 

Çalışma Grubu  

Toplantılarına  

Katıldık 

 

O n Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlık 
çalışmaları kapsamında oluşturulan Fikri Haklar 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında, ül-
kemizin ekonomik potansiyelini, teknolojik kapasite-
sini, sektörel yapısını ve insan gücünü göz önüne ala-
rak fikri haklar alanında kısa, orta ve uzun vadeli poli-
tikalarının belirlenmesine katkı sağlayacak bir yol ha-
ritası oluşturulması beklenmektedir. 
Bu kapsamda, ülkemizde mevcut fikri haklar sistemi-
nin hukuki ve kurumsal alt yapısının yeterli olduğu, 
sorunlara çözüm odaklı yaklaşıldığı, uygulamayı iyi-
leştirici tedbirlerin öngörüldüğü ve dünya örnekleriyle 
karşılaştırıldığı zaman esnek, hızlı ve yetkin bir yapı-
ya sahip olduğu görülmektedir. 
Fikri haklar alanında, dünyadaki gelişmeler ve       

teknolojik ilerlemeler nedeniyle hızlı bir de-
ğişim ve sürekli bir dinamizm vardır. Siste-
min bu özelliği, hakların tesisi, hakların icra-
sı ve hakların takibine yönelik yeni uygula-
malar ve önlemler getirilmesini de gerekli 
kılmaktadır. 
ÖİK çalışmaları kapsamında, fikri hakların 

ülke ekonomisine katkısına odaklanılması, kalkınma ve büyüme politikalarında sistemin unsurla-
rından nasıl yararlanılacağının ortaya konulması, sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması-
na yönelik politikalar belirlenmesi, katma değerli üretimin gerçekleştirilmesi amacıyla stratejiler 
oluşturulması, belirli teknoloji alanlarında öneriler geliştirilmesi ve bu amaçlarla ülkemizin beşeri 
potansiyeli ve fikri sermayesinin güçlendirilmesi için tedbirler oluşturulması beklenmektedir. ÖİK 
çalışmaları sonucunda kritik yapısal dönüşüm alanlarının ortaya çıkması ya da önemli politika de-
ğişikliği ihtiyacının doğması ya da ülkemizin belirli sektörlerde ya da teknolojilerde bir tercihe yö-
nelmesi ve bunlara ilişkin hedef ve stratejilerin belirlenmesi de mümkün olabilecektir.  

 

Kalkınma Bakanlığı 
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      Fikri ve Sınaî Haklar Eğitim Programı 
İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonunca düzenlenen EĞİTİM  
PROGRAMI, İstanbul Barosu Kültür Merkezinde 25 Ekim 2017 Çarşamba günü  
başlayıp 5 gün boyunca sürdü.  
 
Eğitim programının açılışında konuşan Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkanı Av. 
Burcu Aslan ve Başkan Yardımcısı Av. Vehbi Kahveci, fikri ve sınaî hakların önemine 
vurgu yaparak, eğitim programı hakkında bilgi verdiler.  
 
Daha sonra ilk derse geçildi. İlk dersi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Paslı verdi. Paslı dersinde, uluslararası marka  
mevzuatı hakkında bilgi verdi.  
 
Toplam 24 saat süren eğitim programı sonunda katılımcılara birer KATILIM  
BELGESİ verildi.  

Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Genel Tartışma Konuları 

1. Toplumda farkındalık ve eğitim 

2. Bilgi toplumunun yarattığı fırsatlar ve tehditler 

3. Sanayi 4.0 ve fikri haklar ilişkisi 

4. Yeni teknolojiler ve fikri haklara analitik yaklaşım 

5. Fikri hakların ticarileştirilmesi politikaları 

6. Fikri hakların hak türlerine ve/veya sektör ayrımlarına göre ülke  

 ekonomisine katkısının değerlendirilmesi 
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BAŞARIMIZI TÜM DOSTLARIMIZLA KUTLUYORUZ 

 

Kahveci Avukatlık Bürosu, Türkiye genelinde, İstanbul ilinde ve faaliyet  

bazında yıllık gelir vergisi rekortmenleri arasında yer almaktadır. 

       Tüm İş Ortaklarımıza Teşekkürler. 

2016 Dönemi Tahakkuk Sıralaması: 
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2017 Temmuz ayı boyunca, ceza hukuku alanında çalışma yapan avukatlarımızdan, 
değişik davalara ilişkin edindikleri tecrübeleri dinlediğimiz “Bir Ceza Avukatının 
Anıları” toplantılarının dördüncüsü 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 16.00-18.00 ara-
sında BAU Hukuk Fakültesi Max Planck Kütüphanesi'nde, Av. Vehbi Kahveci tarafın-
dan gerçekleştirildi. "Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi" 
konusunun ele alındığı bu toplantı, tüm ilgilenenlerin katılımına açık gerçekleştiril-
miştir... 
 
Tarih: 25 Temmuz 2017 Salı; saat 16.00-18.00 saatleri arasında düzenlendi. 
 
Yer: BAU Hukuk Fakültesi Max Planck Kütüphanesi 
 
Konuşmacı: Av. Arb. Vehbi Kahveci 
 
Katılım şartları: Toplantıya katılım herkese açık ve ücretsiz gerçekleşti. 

Bahçeşehir Üniversitesi  

Hukuk Fakültesi  

Bir Ceza Avukatının Anıları IV 

Av. Arb. Vehbi KAHVECİ 

Max Planck Kütüphanesi 
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KAHVECİ’DE DOĞUM GÜNLERİ 

Av. Eylem AYDIN ÖNER’in Doğum Günü 

Av. Sonay DİNÇER’in Doğum Günü 

Av. Gamze ALTINOK’un Doğum Günü 

Av. Mine PEYNİRCİOĞLU’nun Doğum Günü 

Av. Vehbi Kahveci,  

İrem ŞAVKIN ve Enis MUŞ’un 

Doğum Günü 
Av. Emine ÇAVUŞOĞLU SANCAK’ın Doğum Günü 

Av. Zeynep Ahsen KESKİN’in Doğum Günü 

Birlikte olmaktan onur 

duyduğumuz can  

arkadaşımız Can 

ARMUTCUOĞLU’nun  

Doğum Günü 
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MİZAH BÖLÜMÜ 



 

Markalarınızın Tescili ve Takibi İçin Doğru Adres 


