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ACTA: Gizlice karar al?nan aç?k bir anla?ma?
Tart??mal? Sahtecili?e Kar?? Ticaret Anla?mas?’n? (Anti-Counterfeiting Trade Agreement
–ACTA) müzakere eden taraflar?n tart??malar? gizlilik içinde yürütmesi, halk?n ifade
özgürlü?üne getirilen s?n?rland?rmalara kar?? ç?kma kabiliyetini k?s?tlad?. Graham
Reynolds yaz?yor.

Sahtecili?e Kar?? Ticaret Anla?mas? (Anti-Counterfeiting Trade Agreement –ACTA), Avusturalya,
Kanada, AB ve 27 üye ülkesi, Japonya, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Kore Cumhuriyeti, Singapur,
?sviçre ve ABD aras?nda müzareke edilen çok uluslu bir anla?mad?r.
Anla?ma metnin son halindeki giri? bölümünde belirtildi?i üzere, ACTA ‘‘sahte ve korsan
ürünlerin ço?alt?lmas?yla, ve de patent ihlali yapan materyalleri da??tan servis sa?lay?c?lar?yla
mücadele etmeyi’’ amaçl?yor. ACTA ayn? zamanda ‘‘dijital ortam dahil olmak üzere fikri mülkiyet
haklar?n?n ihlalini … hak sahiplerinin, servis sa?lay?c?lar?n?n ve kullan?c?lar?n haklar?n? ve
ç?karlar?n? dengeleyecek ?ekilde ele alma’’ giri?iminde bulunuyor. ACTA’n?n içeri?i birçok
akademisyen, uzman ve sivil toplum kurulu?u taraf?ndan ele?tirildi. Di?er ele?tirilerin yan? s?ra,
baz? ACTA hükümlerinin yürürlü?e girdikleri takdirde ifade özgürlü?ünü olumsuz etkileyece?i iddia
ediliyor.
Bu örnek olay ACTA’n?n içeri?ine odaklanmaktansa, ACTA’n?n müzakere edili? süreciyle ilgili bir
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meselenin alt?n? çizmeyi hedefliyor. ACTA’yla ilgili resmi müzakereler 2008 y?l?nda ba?lad?.
Hükümet temsilcileri anla?ma metni son halini olmadan evvel tam on bir müzakere oturumuna
kat?ld?. ACTA oturumlar? tamamen gizli yürütüldü. Yani halk bu sürecin tamamen d???nda
b?rak?ld?, özellikle de müzakerelerin ilk zamanlar?nda.
Bu gizlilik ‘‘ba??ms?z devletler aras?nda yap?lan ticaret anla?malar?n?n müzakerlerinde,
özellikle de ilk müzakerelerin ilk görü?melerinde, anla?ma metinlerini kamuyla payla?mamak kabul
gören bir pratiktir’’ denillip alenen me?rula?t?r?ld?. ABD Ticaret Ofisi Temsilcisi’nin belirtti?i üzere
“bu yakla??m kar???k meselelerde anla?maya varmak için gerekli olan müzakere ve uzla??n?n
sa?lanmas?nda delegasyonlar?n güvenli bir ?ekilde fikir al??veri?inde bulunmalar?na olanak
sa?l?yor.’’ Avrupa Komisyonu bu görü?ü ?öyle tekrarlad?: “Müzakerelerin verimli geçmesi için, çok
uluslu müzakerelerde ekonomik yans?mas? olacak konular?n tart???lmas? kamuya aç?k bir
?ekilde yap?lmaz ve müzakerecilerin müzakere içeriklerini s?zd?rmamak konusunda dikkatli
olmalar? gerekir.”

Yay?nland?April 25, 2012
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