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Sayın Müsteşar, Saygıdeğer Konuklar ve Değerli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Fikri haklar konusu günümüzde bir hukuk kuralları bütünü olmaktan çıkarak, sosyal,
ekonomik ve kültürel boyutu ile ülkelerin rekabet gücüne katkı sağlayan, aynı zamanda
toplumsal ve endüstriyel gelişmede kilit rol oynayan önemli bir konuma sahip olmuştur.
TÜSİAD, fikri haklar ile bu hakların korunması konularını ülkemizin uluslararası toplumla
bütünleşme çabalarının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu bağlamda TÜSİAD,
şirketlerimizin uluslararası piyasalarda hak ettikleri yeri almaları ve sanayimizin rekabet
gücünün arttırılması için bilinçlendirme faaliyetlerini özenle sürdürmektedir.
Değerli konuklar,
Unutulmamalıdır ki günümüzde fikri haklar sistemi teknoloji, ekonomi ve ticareti birbirine
bağlayan bir yapıya sahiptir. TPE ile bugün imzalayacağımız “Sanayicilerin Sınaî Haklar
Konusunda Bilinçlendirilmesine Yönelik İşbirliği Yapılmasına dair Çerçeve Protokolü” bu
yönde atılacak adımların en büyüğü olacaktır. Bu bağlamda, Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Sayın Habip Asan’a TÜSİAD ile TPE arasında kurduğumuz köprüye göstermiş olduğu ilgi ve
sarf ettiği çaba için teşekkürü bir borç bilirim.
Kurumlarımız arasında geliştirilecek işbirliği ile ülkemiz sanayicisinin rekabet gücünün
artması ve ulusal ve uluslararası pazarlardaki payının büyümesini hedeflemekteyiz. Bu
sayede, iş dünyamız daha yenilikçi ve daha üretken bir yapıya sahip olacak ve hiç şüphesiz
hedeflenen ekonomik refah düzeyine ulaşabilecektir.
Bugün Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerleyen Türkiye:
¾ Bilgi üreten ve ihraç eden bir ülke konumunda olmalı,
¾ Ülkemizde teknoloji ağırlıklı know-how’a dayalı yatırımlar gerçekleşebilmelidir.
Tüm bunların gerçekleşebilmesi için fikri haklar konusunda konjoktürel değişimlerden
bağımsız, uzun vadeli bir strateji ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde toplumsal
ve endüstriyel gelişimimizi tamamlayıp bilgi toplumuna dönüşebiliriz.
Değerli katılımcılar,
“TÜSİAD ile TPE Arasında Sanayicilerin Sınaî Haklar Konusunda Bilinçlendirilmesine
Yönelik İşbirliği Yapılmasına dair Çerçeve Protokolü”nün fikri haklar alanında iki önemli
kurumu bir araya getirerek ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime önemli katkılar
sağlayacağına olan inancımızı yeniliyor, saygılarımı sunuyorum.
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