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  7. Küresel  

Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi 

 (İstanbul, Türkiye)  
 

DEĞİŞEN ZORLUKLAR – YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER 
 

Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Küresel Kongresi, 24 ila 26 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da 

gerçekleşecektir. Kongreyi, Uluslararası Markalar Birliği (INTA) ve Milletlerarası Ticaret 

Odası/Sahtecilik ve Korsanlığın Durdurulması için İş  

Dünyası Eylemi’nin (ICC/BASCAP ) desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdaresi’yle yakın işbirliği 

halinde, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve İNTERPOL, 

düzenlemektedir. Yedincisi gerçekleştirilecek olan Küresel Kongre’ye, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) destekleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdaresi ev sahipliği yapmaktadır.   

 

Üst düzey 1000’den fazla katılımcıyı bir araya toplayacak olan Kongre’ye, bakanlar ve politika yapıcılar, 

iş dünyasının liderleri, kıdemli kamu ve kolluk görevlileri, yargıç ve avukatlar, tüketici grupları, 

akademisyenler ile güvenlik ve sahtecilikle mücadele alanında kıdemli karar alıcılar, marka sahipleri, 

marka danışmanları, uzman müfettişler, hükümetlerarası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini temsil eden 

paydaşlar katılım sağlayacaktır.  

 

 

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Dr. Kunio Mikuriya; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel 

Direktörü Dr. Francis Gurry; INTERPOL Genel Sekreteri Sayın Ronald Noble; Uluslararası Markalar 

Birliği 2013 Yılı Başkanı Bayan Toe Su Aung ve Milletlerarası Ticaret Odası/Sahtecilik ve Korsanlığın 

Durdurulması için İş  

Dünyası Eylemi Eş Başkanı Bayan Shelley Duggan, Kongre’ye konuşmacı olarak katılacaklardır. 

Türkiye’den, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın 

Hayati YAZICI ve kamudan çok sayıda kıdemli yönetici ile özel sektörün üst düzey temsilcileri 

Kongre’ye katılım sağlayacaklardır.   

 

Yedinci Küresel Kongre’de ele alınacak konular aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır.   
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Oturumlar:  

 

 

  PARİS’TEN İSTANBUL’A – DEĞİŞEN ZORLUKLAR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER   

 

Bu oturumda, Yedinci Küresel Kongre’nin gündemi belirlenecektir. Oturumda, konuşmacılar 

aşağıdaki konuları tartışacaktır:   

 

 Şubat 2011’de Paris’te gerçekleştirilen Altıncı Küresel Kongre’den bu yana ne gibi gelişmeler 

kat edilmiştir?   

 Fikri Mülkiyetin mevcut değerini artırmak için neler yapılabilir? 

 Sahtecilik ve korsanla mücadelede mevcut ekonomik ortamın etkisi nedir?   

 Sahtecilik ve korsanla meselesini dengeli bir yaklaşımla ele alma hususunda ciddi bir gelişme 

kaydedilmiş midir?    

 İnternet, kamuoyunun bilincini artırma konusunda ne kadar etkili olmuştur; bu noktada sarf 

edilen çabalar nelerdir?   

 Fikri Mülkiyet haklarının eleştirilmesinde ve korunmasında bir artış söz konusu mudur; böyle 

bir artış varsa, bu gidişata neden olan sebepler nelerdir?   

 

FİKRİ MÜLKİYETE SAYGI DUYULMASINI SAĞLAMAK   

 

Bu oturumda, Fikri Mülkiyete sürdürülebilir bir anlayışla saygı duyulmasını sağlayacak bir ortamın 

oluşturulması ve teşvik edilmesine yönelik muhtelif yöntemler üzerinde durulacaktır.   

 

 Eğitim ve farkındalık yaratma konusundaki yeni girişimler;   

 Sahtecilik ve korsanın mevcut kapsam ve etkisinin ölçülmesi;   

 Fikri Mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki eşyanın tasfiyesi;   

 Fikri Mülkiyete saygı duyulmasını sağlama bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk;   

 Partner kuruluşlar ve hak sahipleriyle yürütülen işbirliğinin geliştirilmesi.   

 

ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ- ARZ İLE TALEP ARASINDA KALAN  NOKTALARIN 

BİRLEŞTİRİLMESİ   

 

Bu oturumda, sahte ve korsan eşya arz ve talebi arasında kalan noktaların birleştirilmesine yönelik 

yol ve yöntemler aranacaktır.   

  

 Kolluk kuruluşları ve özel sektörün son zamanlarda sarf ettiği çabalar, bu meselenin ele 

alınmasına ne ölçüde katkı sağlamıştır?    

 Aracı kurum ve kişilerin oynadığı rol    

 Arz zinciri güvenliğini artırmak için zamanında ve doğru bilgi alışverişine yönelik kamu-

özel sektör ortaklıkları.    
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FİKRİ MÜLKİYETİ İHLAL EDEN VE BULUNMASI ZOR OLAN KİŞİ VE KURUMLARIN 

İNTERNET ÜZERİNDEN YAKALANMASI   
 

Bu oturumda, kolluk güçleri ve hak sahiplerinin, işbirliği yoluyla, internetteki sahtecilik ve korsan 

meselesine eğilmede ne kadar gelişme kat ettikleri konusu üzerinde durulacaktır.    

 

 Fikri mülkiyet hakkını ihlal eden/yasadışı eşyanın tedarik edildiği internet sitelerinin tespiti;    

 İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar: küçük çaplı sevkiyatları gerçekleştirmede posta 

/ekspres nakliye birimlerinin oynadığı rol;   

 İnternet üzerindeki sahtecilik ve korsan konusunu ele almaya yönelik mevcut ortak çabalar;   

 Jenerik birinci derece alan adlarının (gLDTler) yaygınlaşması gibi, internet üzerinden 

gerçekleştirilen uygulamaların ileride karşılaşabileceği sorunlar.   

 

 

SAHTECİLİĞİN MEVCUT NİTELİĞİNİN DEĞİŞİME UĞRAMASI- İLERİDE KAMU 

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNDE OLUŞABİLECEK  ETKİLER NELERDİR?   

 

Bu oturumda, son Kongre’den bu yana kamu sağlığı ve güvenliğine potansiyel risk teşkil eden, Fikri 

ve Sınaî Mülkiyet Haklarını ihlal eden eşya akışını durdurma amacıyla artan çabalar ve varlığını 

sürdüren sıkıntılar ele alınacaktır.     

 

 Fikri ve Sınaî Mülkiyet haklarını ihlal eden eşyayla bağlantılı kamu sağlığı ve güvenliğine 

yönelik çok sayıdaki riske dikkat çekilmesi;   

 Mevcut tehdidin kapsamının, geniş kapsamlı tüketim ürünlerini içine alacak şekilde 

genişletilmesi;    

 Sağlık ve güvenliğin korunması hususunda son zamanlarda sarf edilen çabalar ile ortak proje 

ve faaliyetler;   

 Halledilmemiş sorunlar.    

 

FARKINDALIK VE EĞİTİM   

 

Bu oturumda, tüketicilerin, sahtecilik ve korsan konularındaki farkındalığı ve tutumlarına ilişkin 

vaka çalışmaları da dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen son araştırma ele alınacaktır.   

 

 Halkın sahtecilik ve korsanla ilgili algılamalarının değiştirilmesine yönelik yenilikçi 

stratejiler;   

 Hükümetlerin, hükümetlerarası kuruluşların, sanayi birliklerinin gerçekleştirdiği yeni 

girişimler ve özel sektör-kamu sektörü işbirliği;    

 Konuyla ilgili temel ders ve prensipler    
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GÜMRÜK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONEL KOLLUK 

FAALİYETLERİ   

 

Bu oturumda, sahtecilik ve korsanla mücadelede ön planda yer alan bir kurum olan Gümrüklerin 

mevcut kapasitesinin artırılmasının beraberinde ne gibi sonuçlar getirdiği tartışılacaktır.   

  

 Sahtecilik ve korsan alanında görülen yeni bölgesel eğilim ve yapılar;   

 Kolluk alanında kullanılmakta olan teknik ve araçlar;    

 Operasyonel sınır kolluk faaliyetleri sayesinde elde edilen en son başarılar;   

 Ortaya çıkan ve gelişmekte olan sorunlarla ilgili neler yapılabilir?   

 

SINIR AŞAN DURUMLARDA YARGI YETKİSİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN 

BELİRLENMESİ   

 

Bu oturumda, Fikri Mülkiyetle ilgili davalarda yargı yetkisinin kime ait olduğunun belirlenmesine 

ilişkin farklı hukuki gelenekler ve son hukuki gelişmeler aydınlığa kavuşturulacaktır.     

 

 Küreselleşme ve Fikri Mülkiyetle ilgili sınır aşan davalar    

 Fikri Mülkiyet davalarında görülen hukuki ihtilaflar   

 Yargı yetkisinin kime ait olduğunun belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar   

 

TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİ 

 

Oturumda, Fikri Mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili Türkiye’deki mevcut durum ve Fikri 

Mülkiyet haklarının geleceği konusu ele alınacaktır.   

 

 Gerekli zeminin hazırlanması: Mevzuat, Uygulama ve Paydaş Yönetimi   

 Mevcut Sorun ve Sıkıntılar   

 İşbirliği ve Çözümler   

 Hak Sahipleriyle İşbirliği 
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SAHTECİLİK VE KORSANLA İLİŞKİLİ ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇLAR 

 

Bu oturumda, sahte ürünler gibi yasadışı eşyanın ticaretinin uluslararası organize suçlarla ilişkili 

yönlerin ele alındığı kapsamlı bir yaklaşım üzerinde yoğunlaşılacaktır.   

 

 Uluslararası organize suçluların, sahte ürünlerin üretimi ve dağıtımına dâhil olması;   

 Sahtecilik ve korsanla diğer yasadışı faaliyetlerin/suç faaliyetlerinin arasındaki bağlantılar;   

 Kollukla ilgili yeni yaklaşımlar;    

 Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlararası işbirliği.   

 

BÖLGESEL VE ULUSAL SORUNLAR-GELİŞMEKTE OLAN PAZARLARLA İLGİLİ GÜNCEL 

BİLGİLER 

 

Bu oturumda, gelişmekte olan bazı ana pazarlardan alınan, sahtecilik ve korsanla mücadeleyle ilgili 

sorun ve yenilikçi yaklaşımlara ilişkin vaka çalışmaları ve sunumlar üzerinde durulacaktır.   

 

 İlerlemeyi önleyen engellerin ve sahtecilik ve koranla mücadelede olumlu sonuçlara ulaşmak 

için ortaklık ve işbirliklerinin rolünün araştırılması;   

 Serbest ticaret bölgelerinin sağladığı yararlar ve taşıdığı riskler;    

 Fikri Mülkiyete saygı duyulmasını sağlamakla, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki 

bağlantılar;  

 Gelişmiş pazarlarda benimsenen yaklaşımlardan neler öğrenilebilir.   

 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI VE DİĞER ÖZ DÜZENLEME 

MEKANİZMALARI 

 

Oturumda, Fikri Mülkiyetin sağladığı yararları korumak amacıyla sahtecilik ve korsan konusunun 

ele alındığı kamu-özel sektör ortaklıkları ve alternatif opsiyonlar tartışılacaktır.   

 

 Fikri Mülkiyete saygı duyulmasını sağlamayı amaçlayan mevcut kamu-özel sektör 

ortaklıkları;  

 Öz düzenleme mekanizmaları.  

 

TEKNOLOJİ- SAHTECİLİK VE KORSAN ALANINDA ARTAN SORUNLARIN DİLE 

GETİRİLDİĞİ TEMEL ETKEN 

 

Bu oturumda, sahtecilik ve korsan konularını ele almak amacıyla, kamu sektörünün-özel sektörün 

elinde bulunan muhtelif teknoloji/araçlar üzerinde durulacaktır.    

 

 Teknolojide görülen hızlı gelişim: Bu gelişimin sağladığı yararlar ve karşılaşılan sorunlar      
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 Kolluk güçlerinin elinde bulunan farklı teknolojinin/araçların araştırılması (sahte ve gerçek 

eşya arasında nasıl ayırım yapılabilir)   

 Bilgi değişimi amaçlı iletişim ve iletişim araçları   

 Bu yeni gelişmelerden nasıl en uygun şekilde yararlanılabilir?   

 


