
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgi vermek, bilgi alışverişi ve işbirliği yapmak için aşağıdaki yaratıcı gerçeklerin 
tartışmasız olduğunu düşünüyoruz: 
1. Herkesin her yerde kurmaca ya da kurmaca olmayan bir eser yaratmaya hakkı vardır. 
2. Yaratıcılığın ifade edilebileceği ortam veya yöntemde sınırlama yoktur. 
3. Sanatçıların fikirleri iyi ve değerlidir ve özünde parasal değere sahiptir. 
4. Yaratılan bir eserin değeri tartışılabilir ancak küresel fikri mülkiyet endüstrisinin bütünlüğü 

açısından kutsaldır. 
5. Yaratma, icra, satış ve dağıtım vasıtaları ulustan ulusa, platformdan platforma değişir, ancak şu an 

bilinen veya ileride icat edilecek tüm yöntemler, yaratıcı ve üreticilerin itibarına ve ücretine izin 
vermelidir. 

6. Fikri mülkiyet korunabilir bir fikirdir ve karşılıksız kopyalama veya çalmayla asla ihlal edilmemelidir. 
Hiç kimseyi dolandırmayın. 

7. Yaratıcılığı merkez alan sağlıklı bir küresel endüstri, uluslararası sözleşme standartlarına ve 
zamanında ödemeye riayet ederek açık ve serbest akışlı olmalıdır. 

8. Yasal anlaşmazlıklar, hem büyük hem de küçük yaratıcıların ve şirketlerin şeffaflık ve onurla 
davrandıkları karşılıklı saygılı bir şekilde ele alınmalıdır. 

9. Bir tarafı koruyan ticari sınırlamalar, diğer tarafa zarar vermemeli ve bunlardan 
kaçınılmalıdır. 

10. Dürüstlük ve ticari çıkarların serbest akışına dayalı, sağlıklı bir küresel endüstri herkese fayda 
getirecek ve her yerdeki işlerin büyümesi için somut bir temel sağlama hizmeti görecektir. 

İçerik yaratımı, satın alması, satışı, yürütülmesi ve dağıtımıyla iştigal eden, küresel fikri 
mülkiyet endüstrisinin aşağıda imzası olan üyeleri olarak bizler, ileriye dönük olarak bu 
değerleri korumayı ve dünya genelinde fikirleri korumak, muhafaza etmek ve ticaretini 
yapmak için kılavuz ilkeler ve prosedürler oluşturmak ve daha iyi bir anlayışı teşvik etmek 
üzere özel ve kamuya ait kuruluşlarla çalışacağımızı taahhüt ederiz. 
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İŞBİRLİĞİ BEYANI 
Yaratıcılığın ifadesi ve teşviği, insanlık için evrensel olarak tanınmış bir faydadır. Sanatsal 
özgünlük farklı kültürlerde dışa vurur ancak köklerinde eğlendiren, ilham veren, meydan 
okuyan ve provoke eden temel değerlerdir. Dünyanın her yerinden yazarlar, yönetmenler, 
oyuncular, yapımcılar, sanatkârlar, prodüksiyon şirketleri, dağıtımcılar ve platformlar ve 
toplum sağlıklı ve sabit fikir akışından faydalanır. 

Fikri mülkiyet, küresel bir ekonominin her ülkede sanal olarak büyüttüğü ve zenginleştirdiği 
temeldir. Sürekli yaratıcılık alışverişinin hem ticari hem de felsefi bir görüş noktasından 
beslendiği ve korunduğu bir topluma bu canlı ve değerli katılımın sağlıklı ve iyi sürmesi son 
derece önemlidir. 
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