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Fikri ve smai haklann korunmas1, Turkiye ile Avrupa Toplulugu (AT) arasmdaki
Gumruk Birligi (GB)'nin esasll bir unsurunu te~kil etmektedir. Taratlar, bu alanda e~it
duzeyde etkin bir koruma saglanmas1 halinde, GB'nin duzgun i~leyecegi konusunda
anla~m1~lard1r. AT'da soz konusu haklarm korunmasma ili~kin usul ve mekanizmalar
esasen mevcuttur. Turkiye'de ise, GB karannm kabulune kadar bu alanlarda ciddi bir
koruma sistemi yoktu. TUrkiye, AT'nun tam uyesi olmad1g1 i9in GB'ne girdikten sonra
da AT mevzuatm1 dogrudan uygulamas1 soz konusu degildir. Ancak, GB karanyla
TUrkiye kendi sistemini AT'nunki ile uyumlu hale getirmeyi kabul etmi~tir.
GB karannm 8 No.lu Ek'i geregince Turkiye bu karann yururluge girmesinden
once (1.1.1996'dan once) tikri ve smai haklarm korunmas1yla ilgili 90k say1da mil·
letleraras1 anla~maya tarat olmay1 kabul ettigi gibi bu amacla 90k say1da milli duzenleme de yapm1~t1r. Buna ilaveten TUrkiye onumuzdeki birka9 y1l i9inde daha
ba~ka milletleraras1 anla~may1 yururluge koymay1 veya AT'nun mevzuatma uygun
milli duzenlemeler yapmay1 da kabul etmi~tir.
Anla~mas1) bunyesindeki Dunya Ticaret 6rgut0 (WTO)'nun kurulmasma ili~kin anla~manm Ek'i olan

bte yandan TUrkiye, GATT (Tariteler ve Ticaret Genel

1994 tarihli TRIPS (Fikri Mulkiyet Haklannm Ticaretle ilgili Yonleri) Anla~masma 1995
tarihinde imza atarak tarat olmu~ ve 25 $ubat 1995 tarih ve 22213 say1l1 Resmi Gazete'de yaymlamak suretiyle TRIPS Metni'ni kabul etmi~t i r.
TRIPS Metni tUm tikri ve smai hak tOrleri ac1smdan dikkate almmas1 gereken
genel ilkelerle birlikte her bir hak tOrunu ilgilendiren standardlara ayn ayn yer vermektedir. AT'nun bugune kadar yururluge koydugu bircok Yonetmelik ve Yonerge
ozu itibariyle TRIPS hukumleriyle cak1~t1gmdan, AT mevzuatiYia uyum saglama bir
anlamda TRIPS hukumlerine de i~lerlik kazand1rma anlamma gelmektedir.
Akid devletler arasmda ticaret i l i~kileri baglammda dogan hak ve yukumiUiukleri
duzenleyen, dOnya ticaretine ozgO yontem ve uygulamalan belirleyen GATI-WTO
sistemi, akit taraflar arasmda yOrutOien konterans zincirleri araclliQiyla, 1948 y11inda
GATT'nm kurulmasmdan bu yana ticarette bir bOtOnle~me yaratmaya cah~maktad1r.

*

Marmara Oniversitesi, Avrupa Toplulu{Ju EnstitOsO MOdOrO; Hukuk FakOitesi O{Jretim Oyesi.

2

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

En sonuncusu Uruguay Round olarak adlandmlan sekiz GATT konferansmm
ardmdan, 1994 y1lmda Dunya Ticaret OrgutO kurulmu~. dunya ticaretini giderek serbestle~tirme yonunde gosterilen gayretlerin neticesinde olduk9a gu9IO yapt1nm
imkanlanna sahip ve taraflar aras1nda dogan sorunlan 90zume baglayacak mekanizmalar uretebilen bir orgut yaratilml~tlr.
Yal n1zca ulusal duzeyde duzenlenmesinde pek bir yarar gorunmeyen fikri ve
smai haklar hukukunun Dunya Ticaret OrgutO sistemine baglanmas1, bunun da globalle~en ticari ili$kiler gibi uluslararas1 boyutu olan ve uluslararas1 menfaatleri duzenleyen bir hukuk olmasmdan kaynaklanmaktad1r.
Fikri ve smai haklar alanma giren urunler, aynen fikirler gibi ulke sm1rlan tanlmadan, ticaret yoluyla butOn dunyay1 dola$maktad1rlar. Kar$ilikli baglmliliQin bir sonucu olarak konuyu uluslararas1 duzeyde 90zumlemek zorunlulugu dogmu$tur. Bu
konuyu ulus egemenligi meselesi olarak ele almaktansa, uluslararas1 boyutta 01kelerin birbirlerinin zaranna i ~leyecek tuzaklardan annd1nlm1~ bir sistemi kurmalan
butOn taraflann yaranna olacakt1r.
Fikri ve smai haklan ihlal eden korsan ve taklit urunlerin ulkeden ulkeye ithalinin soz konusu oldugu durumlarda, TRIPS Anla~mas1'n1n getirdigi yeni uygulamalara gore, hak sahiplerinin yaz1 l1ba~vurusu ile, idari ve adli mercilere gumruk
makamlan tarafmdan soz konusu mallann ulke i9inde serbest dola~1ma sunulmas1 i~
leminin ask1ya almmas1 imkan1tan1yacaklan belirtilmektedir. Tecavuz hallerinde, suratli ve adil bir yontem izlenmesi, bilerek i~lenen ihlallerde ceza yaptmmlannm uygulanmasl gibi i~lemlere de TRIPS Anla~mas1'nda yer verilmektedir.
TUrkiye'de fikri ve smai haklar alanmda bugun ya$anilan s1kmtilar, ulke menfaatlerini iyi dengeleyebilmek i9in konuyu derinlemesine inceleyerek gerekli duzenlemelerin bilin9li olarak yap1 la mam 1 ~ olmasmdan kaynaklanmaktad1r. Fikri ve
s1nai haklann her alanmda, ozellikle AT'nun haklann tOketilmesi ilkesi baglam1nda ve
gumruklerde haklarm ihlaline kar~l koruma onlemlerinin almmas1 konusunda Slklntllar
ya$anmaktad1r. Fikri ve s1nai haklar konusunda yeni kanunlar ve yonetmelikler duzenlemekte de g09IOklerle ka r~1la~1lmaktad1r.
Turkiye'nin AT ile bir Gumruk Birligi'ne girdigi bu yeni donemde, yeni kurallan
bilin9li olarak yapabilmek i9in once hem dunyada hem de AT'undaki kurallan ve uygulamalarl iyice tan1mak, incelemek ve anlamak zorunlulugu ka91n1lmaz olmaktad1r.
Marmara Oniversitesi Avrupa Toplulugu EnstitUsu olarak dergimizin bu ozel saYISinl, fikri ve smai haklar konusunu degi~ik yonleriyle derinligine irdeleyen degerli
ara~t1rmacllann, egitimcilerin yaz1lanna ay1rd1k. Hepimizin yararlanabilecegi bilgileri
burada bulabilmek umuduyla.

