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ESİAD BAŞKANI BÜLENT AKGERMAN:
“YENİLEŞİM GÜCÜ YÜKSEK BİR EKONOMİ VE DAHA İYİ BİR YATIRIM
ORTAMI İÇİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI ŞART…”
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, 26
Nisan 1970’te toplanan WIPO Convention’ın yıldönümü vesilesiyle 2001 yılından itibaren tüm
dünyada kutlanan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla aşağıdaki açıklamayı
değerli Medya Kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna saygıyla sunar :
“Ne büyük çelişkidir ki, tüm dünyada ekonomilerin yeni motoru olarak yenileşim (inovasyon)
altın çağını yaşarken, fikri mülkiyet hakları da özellikle internet üzerinden hiçbir zaman olmadığı
kadar ihlal edilmektedir. Oysa, ekonomide yenilik ve yaratıcılığın, dolayısıyla ekonomik ve sosyal
kalkınmanın sürdürülebilirliği büyük ölçüde fikri mülkiyete değer vermekten, onu korumaktan
geçmektedir.
Diğer yandan, fikri mülkiyet haklarına saygılı bir mevzuat yapısı, birçok yabancı sermaye
yatırımının ön koşulu haline gelmiş durumdadır. Özellikle bilişim teknolojilerindeki yatırımları
çekmek isteyen bir ülkenin bunun için gerekli altyapıyı titizlikle oluşturması gerekmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu gibi son yıllarda gelişmiş ülke standartlarına ulaşma yönünde önemli
adımlar atan Türkiye’nin önünde daha iyisini yapabilmek için ciddi olanaklar bulunmaktadır.
OECD’nin bu konuda yaptığı çalışmaların ortaya koyduğu veriler de fikri mülkiyet haklarının
önemine dikkat çekmektedir. OECD ekonomistleri, bir ülke için patent haklarının
korunmasındaki % 1’lik artışın doğrudan yabancı yatırımlarda % 2.8’lik bir artışa denk geldiğini ve
ticari marka hakları ile telif haklarının korunmasındaki % 1’lik iyileşmenin yine doğrudan yabancı
yatırımlarda sırasıyla % 3.8 ve % 6.8 artış sağladığını kaydetmektedirler.
Bu verileri göz önünde bulundurduğumuzda, ülkemizin hem daha çok yatırım çekebilmesi, hem
de yenileşim odaklı, yüksek katma değer hedefleyen bir ekonomik dönüşümü gerçekleştirebilmesi
için konunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil toplum örgütlerini, özel
sektörü ve kamudan ilgili tarafları bir araya getirecek ortak platformları desteklemek de konunun
toplumsal olarak sahiplenilmesini destekleyecektir.

Üyesidir.
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-2Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarına daha saygılı bir ülke olarak önündeki fırsatları çok daha iyi
şekilde değerlendireceğine olan inancımızla, Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutlar, fikri
emeğin hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacak her türlü girişimi desteklediğimizi bir
kez daha vurgulamak isteriz.”
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