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Son Gelişmeler

• 11 Eylül 2009 tarihli FMH Uygulamasına 
Đlişkin Tebli ğ

• Avrupa Taklitçilik ve Korsanlık 
Gözlemevi (European Counterfeiting 
and Piracy Observatory) –11 Eylül
2009’dan itibaren faal

• Đzinsiz Dosya Gönderme ve Đndirmeye 
Đlişkin Payda ş Diyalogu

• Bilgi Ekonomisinde Telif Hakkı Tebli ği
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Avrupa Taklitçilik ve Korsanlık Gözlemevi
Merkezi bir Avrupa  giri şimidir. 
Đş çevrelerine ve fikri mülkiyet korumasından sorumlu  kamu 

otoritelerine fikri mülkiyet ihlalleri hakkında bil gi toplama, 
izleme ve bilgi sa ğlama hizmeti sunacaktır.  

Görevleri :

1. Đç pazardaki taklitçilik ve korsanlık düzeylerine il işkin istatistik
verileri toplama, 

2. Uygulamadan sorumlu birimler arasında idari i şbirli ği, 
3. Özel sektörün uyguladı ğı stratejilerden en iyi örneklerin 

derlenmesi,
4. Genel bilinç düzeyinin artırılması

Gözlemevinin iki alt çalı şma grubu bulunmakta: 1. Mevzuat,
2. Đstatistik
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• Avrupa düzeyinde ilk kamu ve özel sektör 
ortaklı ğı (taklit ve korsanlıkla mücadele 
amaçlı 

• Bilgi ve deneyim payla şımı için yeni stratejiler 
geliştirmek için bir i şbirli ği platformu 

• Her üye devlet Kamu sektörü için 1 temsilci 
belirleyecek+ özel sektör temsilcileri+ tüketici 
temsilcileri 

• 4 Eylül 2009’da ilk toplantı yapıldı  özel sektör 
ile

• 14 Aralıkta da 2. toplantı yapıldı 
• Genel kurul (özel sektör+ kamu otoriteleri)  
Şubat 2010
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• Bilgi Ekonomisinde Telif Hakkı Tebli ği
Komisyonun gelecekte atmayı planladı ğı adımlar

• Bilimsel ve kültürel içeriklerin 
korunması ve sayısal ortamda kamuya 
sunulması

• Sahipsiz eserlerin sayısal ortama 
aktarılması ve halka açılması 

• Engellilerin Eri şimi
“Google Kitaplarına Avrupa Yanıtı”
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• Avrupa Dijital Gündemi 
Avrupa Parlamentosu 6 Mayıs 2010’da
2015 yılı için Avrupa Yeni Dijital
Gündemi’ni olu şturan bir raporu kabul 

etti. Rapor gelecek 5 yıl ve daha ötesine
ilişkin internet politikalarını içeriyor. 

Sonuç bildirgesinden 2 hafta sonra 19 
Mayıs’ta Avrupa Komisyonu Avrupa 
Dijital Gündemi’ni açıkladı.
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• Bir eylem planı olarak Gündem’in 
AB’nin ekonomik ilerlemesine önemli 
katkılarda bulunması ve dijital ça ğın 
olanaklarının toplumun bütün 
katmanlarına yayılmasını sa ğlaması  
bekleniyor.  

• 2012 itibariyle tüketici hakları ve Avrupa 
vatanda şlık şartı, veri gizlili ği, küçükler 
ve ergenlerin sibersuçlar kar şısında 
özel olarak korunmasını da içerecek 
şekilde dijital ortamda korunmalıdır. 
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• 2015 yılı itibariyle de Sibersuç Sözle şmesi 
onaylanmalıdır. 

• Hak sahipleri ile halkın içerik ve bilgiye 
erişimi arasındaki adil denge korunmalıdır.

• Şart ki şisel verilerin korunması ile ilgili 
kullanıcı hakları, özel korumaya muhtaç 
kullanıcılar, hassas dijital içerikler,  yüksek 
beraber çalı şabilirlik performansı (adequate
inter-operability performance) konularındaki 
AB düzenlemelerini birle ştirecektir.
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• Veri gizlili ği kilit bir de ğer olarak 
benimsenmi ştir. 

• Bütün kullanıcılar kendi ki şisel verilerinin 
kontrolüne sahip olmalıdır Buna “unutulma 
hakkı” da dahildir.

• Avrupa Parlamentosu dijital ortamdaki 
haklarının temel insan haklarından oldu ğunu 
kabul ederler.

• Vatandaşlar dijital ortamdaki davranı şlarının 
gizlilik kuralları ile güvence altında oldu ğunu 
bilmelidirler, ba şta onların izniyle toplanmı ş 
olsa dahi, sonrasında ki şisel verilerinin 
kullanılmamasını hatta silinmesini istemek 
hakkına sahiptirler.
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• Siber suçlarla mücadele bir di ğer eylem 
alanı olacaktır. Halihazırda bu alanla 
ilgili AB mevzuatının etkili bir şekilde 
uygulanması yetkili mahkemenin ve 
uygulanacak hukukun tespiti sorunları 
nedeniyle engel olu şturmaktadır. 

• Suç örgütlerinin takibini yapan farklı 
kamu kurulu şları arasında i şbirli ğinin 
artırılması gerekmektedir. 
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• Cinsel istismar ve çocuk pornografisi ile mücadele için 
üye devletler ve Avrupa Birli ği düzeyinde uyarı 
mekanizmaları olu şturulmalı ve bu türden içeriklere 
erişimi engelleyici ve bunları dijital ortamdan kaldıra n 
önlemler alınmalıdır. 

• Avrupa Komisyonu, Avrupa Elektronik Đleti şimi 
Düzenleyici Kurumlar Kurulu ve Ulusal Düzenleyici 
Kurumlar “a ğ tarafsızlı ğı- engellenmemi ş trafik”- “net 
neutrality” kurallarını te şvik etmeli, uygulamayı yakından 
izlemeli ve 2010 yılı sona ermeden Avrupa 
Parlamentosu’nu bilgilendirmelidirler. Komisyon 
Internetin açık ve tarafsız karakteri ile çeli şmeyen yasal 
düzenlemelerin kabulü için kamuya açık bir tartı şmayı 
başlatmı ştır. 
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• AB mevzuatı E-ticaret Direktifi’ndeki 
“mere conduit”- veri  iletiminde yapılan 
zorunlu kopyalamanın telif hakkı ihlali 
sayılmaması  kuralını tam rekabetçi ve 
serbest bir dijital pazar için muhafaza 
edecektir. 

• Đçerik ve bilginin serbest dola şım hakkı 
5. Hak olarak kabul edilmelidir 
(malların, hizmetlerin, ki şilerin ve 
sermayemim s.d.)



13

• Dijital bilgiye eri şim hakkının yasal çerçevesi 
tüketici dostu, hukuken öngörülebilir bir dille 
yazılarak, hak sahipleri ile içerik ve bilgiye 
kamunun eri şimi hakkı arasında adil bir 
denge kurulmalıdır. 

• Genel bir ilke olarak, AP üyelerinin büyük 
çoğunlu ğu telif hakkı uygulamasına ili şkin 
yaptırımların bireysel kullanıcılardan önce 
ticari kullanıcıları hedeflemesi gerekti ğini 
kabul etmektedirler.   
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• Komisyon da eski tutumunu yava ş 
yavaş terketmekte ve telif hakkının 
online ortamda etkili bir şekilde 
uygulanması ısrarını azaltmakta. Telif 
hakkı kavramının makul ve dengeli bir 
şekilde evrim geçirdi ğini kabul etmekte 
ve politika de ğişikli ğine ili şkin gerekli 
çalışmaları yapmakta.
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- AP yüksek hızlı internet ba ğlantısının yanında 
oldu ğunu ve herkesin dijital becerilerinin 
geliştirilmesi gerekti ğini özellikle toplumun  
dezavantajlı kesimlerine, kırsalda ve 
taşradakilere dönük makul fiyatlı hizmetlerin 
önemini vurguluyor. 2015 itibariyle evden 
bağlananların %50’sinin yüksek hızlı internet 
erişimin olmasını bunun 2020’de % 100’e 
ulaşmasını ve bütün ilk ve ortaö ğrenim 
kurumlarının güvenilir ve kaliteli internet 
bağlantısına 2013’te, yüksek hızlı olanına ise 
2015’te ula şmasını hedef gösteriyor. 
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• BĐT eğitimleri ve e-ö ğretim  ya şam boyu 
öğrenimin asıl unsuru olmalı. Daha iyi 
ve herkes için ula şılabilir e ğitim bu 
yolla geli ştirilmeli. 

• 2015 itibariyle mobil hat kullanıcılarının 
% 75’inin 3G kullanıcısı olmasını da 
hedeflemektedir. 


