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92/20061 sayılı TAVSİYE KARARI
“KEİ Üye Devletlerinde Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yönelik Hukuki Çerçevenin
Güçlendirilmesi”

1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi dünyada, piyasa ekonomisinin
işleyişi ve sürdürülebilir kalkınma için son derece önem arz eden fikri mülkiyet haklarının
korunmasına yönelik artan ilginin bütünüyle bilincindedir ve fikri mülkiyet haklarının etkin
şekilde uygulanmasına yönelik yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi ve bu
tedbirlerin kapsamının her bir ülkenin içinde bulunduğu koşullara uyacak şekilde
düzenlenerek genişletilmesi yönündeki yaklaşıma sıcak bakmaktadır.
2. Asamble, KEİ üye devletlerinin yasal çerçeveyi fikri mülkiyet haklarının korunmasına
yönelik uluslararası standartlara ve zorunluluklara tamamen uygun hale getirmiş oldukları
gerçeğine rağmen, ortada hala bunların ihlaline yönelik artan bir eğilim bulunduğunu teyit
etmektedir. Fikri mülkiyet haklarının ihlali genel olarak günümüzde uluslararası bir boyutu
olan ve ulusal ekonomiler için ciddi tehdit arz eden, sürekli olarak gelişen bir durumdur. Fikri
mülkiyet haklarının yeterli karşılığı olmaksızın ihlali, suçluların kamuoyunu yönlendirmesi
ve kayda değer karlar elde etmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Öte yandan, markaların ve
eğlencenin küreselleşmesinin yanında, büyük çoğunluğu yetersiz gelire sahip olan
müşterilerin bu marka ve eğlence unsurlarını elde etme istekleri, onları sahte ya da korsan
ürünlere yönelmeye itmektedir. Bu sorunun uluslar üstü niteliği onun, bütünleştirilmiş ulusal,
bölgesel ve uluslararası standartlar ve programlar geliştirilerek ve uygulanarak, potansiyel
zararlar ve tehlikelere ilişkin kamuoyunda bilincin uyandırılmasına yönelik çabalar seferber
edilerek, tüm seviyelerde ele alınması gerektirmektedir.
3. Asamble G8 liderlerinin, 16 Temmuz 2006 tarihinde St. Petersburg’da gerçekleştirilen
Zirve’de kabul ettikleri ve “korsan ve sahte ürünlerin ticaretiyle mücadele, küreselleşme
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çerçevesinde, sınırlar arası bir niteliğe bürünen ve ancak tüm ulusların ve ilgili uluslararası
kuruluşların bireysel ve ortak çabaları ile çözülebilecek karmaşık bir sorun olduğunu”
vurgulayan Bildirisi’ne atıfta bulunmakta ve “başta korsan ve sahte malların ticareti olmak
üzere, korsanlık ve sahtecilikle bireysel ve kollektif mücadele çabalarının güçlendirilmesi
taahhüdünü ve bu tür çabaların dünya ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasının yanısıra
yenilikler yoluyla dünya çapındaki tüketicilerin sağlığı ve emniyetine de katkıda bulunması
gerektiğini” yinelemektedir”.
4. Parlamenter Asamble fikri mülkiyet hakları ihlalleri ile mücadele için yeni bir itici güç
sağlamaya kararlı olup; ulusal parlamentoları, uluslararası platformda kazanılan deneyim ile
zenginleştirilen gerekli mekanizmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi için ilgili uluslararası
araçları zamanında kararlaştırmaya, onaylamaya ya da bunlara uymaya davet etmektedir.
5. Parlamentolar ve parlamenterler uygun ve yeterli mevzuatı zamanında yasalaştırmak için fikri
mülkiyet konularına özel ilgi göstermelilerdir. Ayrıca fikri mülkiyet mevzuatının AB
standartlarıve küresel standartlar ile yasal uyumunun arttırılması da önem arz etmektedir.
6. Asamble aralarında Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO), Dünya Ticaret Örgütü
(WTO), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Interpol, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin yanısıra Sahtecilik ve Korsanlıkla Mücadeleye
ilişkin Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Kongresi, SECI Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları
Hırsızlığı Alt Çalışma Grubu vb. yer aldığı uluslararası ve bölgesel kuruluşların çalışmalarını
memnuniyetle karşılamakta ve
yenilik ve teknolojinin ortak faydalarının paylaşılması
amacının, hem fikri mülkiyet haklarının hem de insanlığın ortak mirasının korunmasına
yönelik dengeli bir sistemi gerektiğini düşünmektedir.
7. Dolayısıyla, Asamble KEİ Üye Devletleri’nin Parlamentoları ve Hükümetlerine aşağıdaki
tavsiyelerde bulunmaktadır:
i.

fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını sağlamak için gerekli olan etkin tedbirlerin,
prosedürlerin ve politikaların temini için ortak hareket edilmesi;

ii.

bu alandaki ulusal mevzuatın daha da iyileştirilmesi amacıyla fikri mülkiyet haklarının
korunması ile bağlantılı tüm hususların araştırılması için ilave çabaların ortaya
konması;

iii.

etkin uygulama kapasitesinin ve altyapısının temini için, ulusal fikri mülkiyet hakları
stratejilerinin yanında kapsamlı eylem planlarının geliştirilmesinin kolaylaştırılması;

iv.

üye devletlerdeki yasaların, düzenlemelerin ve idari kuralların daha da uyumlaştırılması
amacıyla, fikri mülkiyet haklarının uygulanmasına ve bilgi paylaşımına yönelik genel
bir çerçevenin tanımlanmasına yönelik desteğin seferber edilmesi;

v.

Karadeniz Bölgesi’nde fikri mülkiyet haklarının korunması alanında geniş çaplı
işbirliklerine yönelik olarak gerekli kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi;

vi.

Sınırlar ötesi işbirliğinin kapasitesinin fikri mülkiyet haklarına ilişkin suçlar karşısında
güçlendirilmesi ve Fikri Mülkiyet Hakları hırsızlıklarına karşı etkin karşı etkili
tedbirlerin uygulanmasında yasaları uygulayan kuruluşlara yardımcı olunmasına yönelik
tedbirlerin alınmaya devam etmesi;

vii. Tüketicilerin sahte ve korsan eşyalardan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri,
ekonomik kayıplar ve sosyal etkiler konusunda eğitilmesi için bilinçlendirme
kampanyaları aracılığıyla, sivil toplum ve hükümet dışı kuruluşların katılımı sağlanmak
suretiyle kamuoyunun daha fazla bilinçlendirilmesine yönelik kararlı adımların
atılması;
viii. Örnek uygulamaların paylaşılması yoluyla ulusal uygulama kapasitelerinin
iyileştirilmesi ve Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile ilgili hususlarda
uygulamadan sorumlu kuruluşların yetkililerine yönelik eğitim faaliyetlerinin
geliştirilmesi;
ix.

belli başlı uluslararası yasa uygulayıcı kuruluşlar, gümrük kuruluşları ve düzenleyici
kuruluşlar ile daha fazla bilgi paylaşımı yoluyla daha sıkı işbirliklerinin geliştirilmesi
amacıyla sahtecilikle mücadele tedbirleri ile alakalı muhtelif merciler arasında hem
ulusal hem de uluslararası düzeylerde işbirliklerinin arttırılması için çaba harcanması;

x.

mevcut ikili ve çok taraflı araçların tam ve uygun şekilde kullanılması ve fikri mülkiyet
haklarının her bir ülkenin içinde bulunduğu özel koşullar dikkate alınarak etkin şekilde
uygulanması ile alakalı öncelikli alanlarda yeni ikili ve çok taraflı araçların
kararlaştırılması; ;

xi.

karşılıklı deneyim paylaşımı ve Karadeniz bölgesel işbirliğinin fikri mülkiyet haklarının
korunması alanında yeni kavramlarla zenginleştirilmesi amacıyla Avrupa düzeyinde,
bölgesel ya da alt-bölgesel yapılar ile daha etkin ilişkiler ve iş temaslarının kurulması;

xii. deneyimlerin küresel çapta paylaşılması ve etkin yasal ve idari çerçevelerin
oluşturulması amacıyla Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması alanındaki temel konulara
yoğunlaşmak üzere, ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliklerinin
teşvik edilmesi;
8. Asamble KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararı’nı görüşmeye davet
etmektedir.

