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Değerli konuklar, basın dünyasının değerli temsilcileri,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Fikri Mülkiyet Hakları
Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası 2004” başlıklı raporumuzun
tanıtım toplantısına hoş geldiniz.
Bugün, kamuoyunun dikkatini, gündemin sıcak konularının dışında kalan, ancak toplumsal ve
endüstriyel gelişimin sağlanması açısından büyük öneme sahip fikri haklar kavramına ve bu
kavram çerçevesinde şirketlerimizin uluslararası piyasalarda hak ettikleri yeri almaları
açısından, fikir ürünlerinin korunmasının önemine çekmeyi ümit ediyoruz.
TÜSİAD fikri haklar korumasına neden önem veriyor? Hukuk devletine, adil rekabete,
üretenin yarattığı katma değerin karşılığını almasına, Türkiye’nin dünya ekonomik sistemine
entegrasyonuna inandığımız için. Bu değerleri savunan bir kurum, fikri hakların etkin
korunmasını da savunmalıdır.
Diğer yandan, Türkiye için yeni bir büyüme vizyonunu da savunuyoruz. Sadece bugüne değil,
geleceğe de bakıyoruz. Ve geleceğin giderek yoğunlaşan rekabet ortamında, Türkiye’nin
sürdürülebilir yüksek büyümesinin, teknolojik ilerlemeyi başarabildiği oranda kuvvetli
olacağına inanıyoruz. Geleceğin dünyasında Türkiye’nin yerini fikir üreten, teknoloji
geliştiren, tasarım yapan ve sadece mal değil fikir ürünleri de ihraç eden bir ülke olarak
görüyoruz. Kol gücüyle üretim yapılan, gelişmiş ülkelerin bırakmakta oldukları teknolojileri,
üretim alanlarını ithal eden, başkalarının geliştirdikleri fikirleri uygulayan bir ülkenin
gelişiminin sınırlarını biliyoruz. Türkiye vizyonumuzun gerçekleştirilmesi, fikri hakların etkin
korunmasını gerektiriyor.
OECD tarafından yapılan araştırmalar, ekonomik büyümeyi hızlandırmak için, işgücü
verimliliğini ve işgücü kullanım oranlarının artırmaya yönelik olarak, bilgi ve iletişim
teknolojilerine ve insan gücüne yatırım yapılması, yaratıcılığın ve girişimciliğin
desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Araştırmalar, ekonomik büyüme ve toplam faktör
verimliliği için çok önemli olan inovasyon ve teknoloji yayılmasının, öncelikli olarak ArGe’nin gelişmesiyle mümkün olduğunu kanıtlamaktadır.
Avrupa Birliği de büyümeye yönelik stratejisini Lizbon Stratejisi’yle, daha çok sayıda ve
daha iyi iş ve daha büyük toplumsal bütünleşmeyle sürdürülebilir büyümeyi
gerçekleştirebilecek, bilgiye dayalı dünyanın en rekabetçi ve dinamik ekonomisi durumuna
gelmek olarak bir belirlemiştir. Bu çerçevede, AB, “Sürdürülebilir ekonomik büyümenin
gerçekleştirilmesi” ve “rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşturulması” amacıyla, “yeniliklere
ve girişimciliğe” öncelik vermeyi temel stratejilerinden biri olarak belirlemiştir. AB Devlet ve
Hükümet Başkanları yenilikleri artırmak için AB’deki AR-GE harcamalarının 2010 yılına
kadar GSMH’ın %3’ü düzeyine yükseltilmesi şeklinde bir hedef belirlemişlerdir. Şubat
2005’te ise, bir yandan geçen 5 senenin analizini yapmak ve diğer yandan daha önce
belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak için yeni bir eylem planı oluşturmak amacıyla revize
edilen Lizbon Stratejisinde, Ar-Ge harcamalarının GSMH’ın %2’si düzeyine ulaştığı
belirtilmiş, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesinin ve inovasyonun özendirilmesinin büyümeye
olumlu etkileri tekrar vurgulanmıştır. Lizbon stratejisi çerçevesinde, Ar-Ge yatırımlarının
mevcut seviyesinden %3 seviyesine çıkmasının 2010 yılında GSYİH’ya %1.7 katkı
sağlayacağı hesaplanmıştır.
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Tüm dünyada, teknolojik gelişimin büyüme için öneminin anlaşılmasıyla birlikte, fikri haklar
korumasının önemi de daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Çünkü teknoloji geliştirmek çok
maliyetli bir süreçtir. Geliştirdiğiniz teknoloji, eğer başkaları tarafından çok rahatlıkla taklit
edilebilirse, bu durumda bir girişimci olarak maliyetlerinizi karşılayamazsınız.
Fikri hakların konusunu oluşturan ürünlerin yaratmış olduğu katma değer diğer ürünlerden
çok daha yüksektir. Ne var ki, bu ürünlerin çok kolay yöntemlerle ve çok az maliyetle taklit
edilebilir olması dünya çapında korsan ve taklitçilikte önlenemez bir artışa neden olmuştur.
Korsan üretim ve taklitçilik nedeniyle, yıllık kaybın yaklaşık 240 milyar dolar gibi korkutucu
bir rakama ulaştığı hesaplanmaktadır. Bu durum, kanun koyucular ve iş dünyası açısından
oldukça hassas bir dengenin sağlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır: Bir yandan yaratıcılığı
teşvik ederken diğer yandan bu sürecin sonuçlarını yani eser ve buluşları etkin bir şekilde
koruyacak ortamı oluşturmak. İşte fikri haklar koruması, bu noktada hem girişimciyi korumak
hem de teknolojik buluşların topluma yayılmasını sağlamak açısından önemli bir düzenleme
olarak gündeme geliyor. Diğer unsur ise, yani maliyetli teknolojik ilerlemenin sürdürülmesi
ve toplumla paylaşılması ise etkin bir teşvik sistemini gerektirmektedir. Nitekim Avrupa
Birliği’nde 2005 yılı içerisinde rekabet mevzuatında ve Devlet Yardımları rejiminde köklü
değişiklikler yapılması gündeme getirilmiştir.
Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları,
Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefini
gerçekleştirmesi için öncelikle mevcut yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu
yolda, Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisi’ni de dikkate alınarak izlenecek stratejinin bir
boyutunu da fikri hakların etkin olarak korunduğu bir ortamın sağlanması oluşturmaktadır. Bu
bağlamda, fikrin etkin olarak korunmadığı, teknolojik ilerlemenin vazgeçilmez koşulu olan
buluşların teşvik edilmediği bir ülkenin, AB’nin rekabet politikalarının oldukça dışında
kalacağı aşikardır.
TÜSİAD olarak, fikri hakların yeterince korunması için etkin bir hukuk sisteminin yanısıra
gerek işdünyası gerekse kamuoyunda bu yönde bir bilincin oluşturulması gereğine inanıyoruz.
Bu görüşten hareketle, International Chamber of Commerce (ICC) tarafından yayınlanan ve
şirketlerin, fikri haklar alanında uygulaması gereken tedbir ve öncelikleri belirleyen “Current
and emerging intellectual property issues for business” başlıklı raporu daha geniş kitlelere
duyurmak amacıyla türkçeleştirmeyi ve Türkiye şartlarını da yansıtacak şekilde geliştirerek
yayınlamayı hedefledik.
Sözlerime son vermeden önce TÜSİAD Fikri haklar Çalışma Grubunun ICC ile ortak olarak
hazırladığı ve “Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol
Haritası 2004” başlıklı raporun ülkemizde “fikri haklar kültürü” oluşturulmasına katkı
sağlamasını diliyor, başta ICC Türkiye Milli Komitesi olmak üzere bu çalışmanın
gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Tanıtım toplantımızı teşrifiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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