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Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlan-
masında; yayıncılık, müzik, sinema, radyo ve 
televizyon, fotoğrafçılık, bilgisayar yazılımları ve 

oyunları, animasyon, görsel sanatlar, tasarım, grafik ve 
reklamcılık disiplinleri katma değeri yüksek alanlar 
olarak öne çıkmaktadır. Bu endüstriler tüm dünyada, 
özünde bireysel yaratıcılık ve yeteneği barındırarak, 
fikri mülkiyete özellikle de telif hakkı korumasına da-
yalı biçimde istihdam ve ekonomik açıdan ölçülebilir 
değer zinciri oluşturması ve her ülkenin kendine özgü 
kültür potansiyelini göstermesi bakımından ekono-
mik kalkınmanın temel dinamikleri arasında kabul 
görmektedir.  11. Kalkınma Planımız ve 2023 hedef-
lerimizle bağlantılı olarak yaratıcılık ve bilgiye dayalı 
yüksek katma değere sahip eser, kültürel ürün ve içe-
rikleri üreten ve dünya ölçeğinde önde gelen rekabetçi 
kültür endüstrilerine sahip bir ülke olma arzusunda-
yız. Potansiyelimizi daha çok ortaya çıkarmanın ya-
nında, kültür endüstrilerimizin istihdam, milli gelir ve 
dış ticarete katkısını artırmak hedefine sahibiz.

Bu noktadan hareketle Covid 19 pandemisinin 
en çok etkilediği alanlardan biri olan kültür 
endüstrileri ve yaratıcı sektörlere yönelik  kamu 

destekleri, salgının yaralarını sarmaya devam 
ediyor. Aralık Bültenimizde detaylı olarak yer 
verdiğimiz desteklere ek olarak; salgın döneminde 
mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik 
sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla 
Bakanlığımız tarafından özel bir destek programı  
başlatılmıştır.  Müzik sektörüne özel olarak 
kurgulanan “Müzik Susmasın” destek programı, 
Bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü ile müzik 
sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum 
kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin işbirliğiyle 
yürütülmüştür.  16 Aralık 2020 tarihinde başlamış 
olan ve 25 Aralık 2020 tarihinde sona eren 
başvuru süresince 81 ilimizi de kapsayacak şekilde 
başvurular alınmıştr. 
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KAPAK GÖRSELİ: Uruz; tamamı sanat eseri olan piksel 
grafiklere sahip, Orta Asya Türk mitolojisine ve kültürüne day-
alı, fantastik bir dünyada geçen, aksiyon ve macera oyunudur.



İlgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek birlikle-
rinin yoğun çalışması neticesinde, bütün başvurular 
titizlikle incelenmiş ve 30 bin 744  başvuru sahibine 
destek verilmesi kararlaştırılmıştır.Başvurusu onay-
lananlara sağlanan destekle salgının negatif etkileri-
nin bir nebze olsun dindirilmesi hedeflenmiştir.

“Müzik Susmasın” destek programında başvuru-
ların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve 
değerlendirilmesi süreçlerinde Bakanlığımız ile  
iş birliği yapan sivil toplum kuruluşları Popüler 
Müzik Sanatı Vakfı, Müzik ve Sahne Sanatçıları 
Sendikası, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu, 
Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Uluslarara-
sı Sahne Sanatçıları Federasyonu, Türk Musikisi 
Federasyonu ile MESAM (Türkiye Musiki Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yo-
rumcuları Meslek Birliği) ve  MSG (Türkiye Musi-
ki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ciddi bir 
özveriyle sürece katkı sağlamışlardır. 

Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine 
ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi, Ocak ayı 
içerisinde tamamlanmıştır. İlk etapta ayda 1000 
TL olarak 3 ay devam etmesi öngörülen destek 
ödemelerinin, ihtiyaca binaen 4 aya çıkarılması 
kararlaştırılmıştır. Nisan ayı sonuna kadar tüm 
ödemelerin tamamlanması öngörülmüştür.

SON DÖNEMDE DESTEKLENEN 
PROJELER
Bültenimizin bu sayısında Bakanlığımızdan destek 
alan  ve  yaratıcı kültür endüstrilerinde fark yaratan 
projeleri sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. 

 

TOGED/Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği 
–DİJİTAL OYUN TARİHÇESİ  
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Bakanlığımızca desteklenen ve Türkiye Oyun Ge-
liştiricileri Derneği (TOGED) tarafından yürütü-
lecek olan  “Dijital Oyun Tarihçesi Projesi”  ülke-
miz yaratıcı kültür endüstrileri için önemli ve fark 
yaratacak bir proje olarak değerlendirilmektedir.  
Türkiye’deki en büyük ve önemli oyun geliştirici 
firmaları bir araya getiren bir sivil toplum kurulu-
şu olan TOGED tarafından yürütülecek olan proje 
ile ülkemizdeki oyun geliştirme tarihinin ortaya 
konması ve gelecek kuşaklar için önemli bir kay-
nak bırakması beklenmektedir.  

Ülkemizde yaklaşık 250 oyun geliştirici şirket 
faaliyet göstermekte olup her geçen gün sektöre 
yeni şirketler katılmaktadır. TOGED tarafından 
yürütülen  proje kapsamında sektörde yer alan 
şirketler ve sektöre hızla giriş yapmakta olan 
startuplar için, bugüne kadar geliştirilmiş tüm 
oyunları ve sektörde yer almış tüm şirketleri 
takip ederek başarılarını ve gelişimlerini pozitif 
etkileyecek bir kaynak sunması beklenmektedir.  

Mobil oyun sektörünün gelişiminin tarihsel yansı-
maları olan akademik çalışmalara bir kaynakça ola-
bilmenin yanı sıra proje kapsamında hazırlanacak 
olan envanterin Türkiye mobil oyun sektörü için-
de yer alan tüm şirketlerin ve yapılmış olan mobil 
oyunların yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde kullanıl-
ması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde hızla büyüyen mobil oyun sektörünü 
yabancı yatırımcılar için hem bir sektör analizinde 
kullanılabilecek kaynakça hem de sektör 
faaliyetlerini güncel izleyebilecekleri bir web sitesi 
haline getirebilmek projenin temel hedeflerinden 
biridir. Proje sonunda elde edilecek olan Türkiye 
Dijital Oyun Tarihçesi envanteri, faaliyetlerin en 
önemli somut çıktısı olacaktır. 

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (İLESAM) - 2. TÜRK DÜNYASI KÜTÜPHA-
NELERİNE KİTAP BAĞIŞI VE KİTAP EN SAĞLAM 
KÖPRÜDÜR KONFERANS PROGRAMLARI (Öz-
bekistan-Kuzey Makedonya)

Proje kapsamında dil, din, kültür ve gelenek 
bağımız olan Türk Dünyası illeri ile  (Özbekistan, 
Kuzey Makedonya) ülkemiz arasında bir kitap 
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köprüsünün kurulması hedeflenmektedir. 

Bağışlanacak kitapların seçimi konusunda bir kurul 
oluşturulmuş olup kurulda Bakanlığımız temsilci-
lerinin (Adnan Ötüken Kütüphanesi, Türk Dil Ku-
rumu, Türk Tarih Kurumu)  yanı sıra İLESAM yet-
kilileri, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi, Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri,  Taşkent ve Üsküp Büyük Bü-
yükelçiliği ve TİKA Temsilcilikleri yer almaktadır. 

Bugüne kadar bu proje ile Bakanlığımızın 
öncülüğünde ve Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla, 
hikaye, roman, masal, şiir, deneme, biyografi, anı, 
gezi yazısı, antoloji ve araştırma-inceleme türleri 
ağırlıklı olmak üzere kültür, sanat, tarih, bilim-
teknik, eğitim, sağlık, kişisel gelişim gibi birbirinden 
farklı konuları içeren eserler bağışlanmıştır. 

Orta Asya'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan 
Balkanlara Türkiye'nin gönül coğrafyası içindeki 
ülkelerle dile dayalı, edebi, dini ve kültürel ilişkilerin 
gelişmesine yapacağı katkı ve geliştireceği dil ve 
düşünce birlikteliği tüm ülkeler için bir fırsat olarak 
değerlendirilmektedir. 

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE FİKRİ

MÜLKİYET ALANINDA EĞİTİMLER 

 Telif hakları başta olmak üzere fikri mülkiyet 
alanında ve kültür endüstrilerinde farkındalık 
artırma ve bilinçlendirmeye  yönelik eğitim 
faaliyetlerine baktığımızda ise;  

ULUSLARARASI WEBINAR: İCRACI
SANATÇILARIN FİKRİ HAKLARI VE 
WIPO PEKİN ANLAŞMASI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Görsel İşitsel 
İcraların Korunması Anlaşması kendisinden önceki 
uluslararası anlaşmalara  kıyasla  ilk kez sanatçıların 
görsel işitsel icraların korunmasına ilişkin  hakların 
çerçevesini daha kapsamlı bir şekilde çizmiştir. 30 
ülke tarafından iç hukuk onay süreci tamamlanan 
Anlaşma  2020 yılında Nisan ayı içerisinde  yürürlüğe 
girmiş olup 2021 yılı başında toplamda 38 ülke 
tarafından  iç hukuka aktarılarak onaylanmıştır.
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Ülkemiz henüz anlaşmayı imzalayan ülkeler 
arasında olmamakla birlikte Anlaşmanın olası etki  
ve sonuçlarını yakından takip etmektedir. Bu amaçla 
uluslararası çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmesi 
konusunda sektör paydaşlarını desteklemiştir. 

Bu uluslararası çevrimiçi etkinlikle; ulusal ve uluslara-
rası düzeylerdeki güncel gelişmelerin ışığında oyuncu, 
müzisyen, dans sanatçısı ve diğer tüm icracı sanatçıla-
rın fikri haklarına ilişkin güncel gelişmeler ile WIPO 
Pekin Anlaşması'nın önemine ilişkin çok yönlü bir 
tartışma ve paylaşma ortamı oluşturulması amaçlan-
mıştır. Bakanlığımız destekleriyle Sinema Oyuncu-
ları Meslek Birliği (BİROY) tarafından düzenlenen 
bu etkinlik, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi ile Hukuk Fakültesi ortaklığıyla 29 Ocak 2021 
tarihinde gerçekleşmiştir. Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) ve Uluslararası Aktörler Federas-
yonu (FIA) kurumsal katılımlarıyla etkinliğe destek 
sunmuşlardır. Etkinlik sonucunda Pekin Anlaşması-
na ilişkin paylaşılan tüm yorumlar bir  rapor haline 
getirilerek   ilgililerin  dikkatine ayrıca sunulacaktır. 

TELİF HAKLARI EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİMLERİ

 Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gös-
teren Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından; 81 
ilimizde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonu 
üyelerine yönelik olarak 7 Aralık 2020 tarihinde 
Polis Akademisi Başkanlığında bulunan akıllı sınıf 
üzerinden çevrimiçi eğitim semineri gerçekleştiril-
miştir. Eğitim programında Denetim Komisyonla-
rının denetimleri sırasında uygulanması gereken 
hususlar, bandrol suçları ve uygulama örnekleri gibi 
pek çok husus ilgili Cumhuriyet Savcıları ve Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından 
gerçekleştirilen sunumlarla açıklanmıştır. Semine-
re 81 il emniyet Müdürlüğünden kolluk görevlileri 
yoğun katılım sağlamıştır.

2020 Erişilebilirlik Yılı faaliyetleri çerçevesinde 
erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 
16 Aralık 2020 tarihinde Bakanlığımız birimleri 
ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum 
kuruluşlarının katılımlarıyla “Engelli Bireylerin 
Kültür ve Sanata Erişimi” başlıklı çevrimiçi bir panel 
gerçekleştirilmiştir. Panelde “Görme Engellilerin 
veya Basılı Materyalleri Başka Bir Engeli Nedeniyle 
Okuyamayanların Yayımlanmış Eserlere, Kitaplara 
Erişiminin Kolaylaştırılması Amacıyla İmzalanan 
Marakeş Sözleşmesi” nin önemi hakkında bir 
sunum yapılmıştır. Engelli bireylerin  dijital 
olarak  daha çok esere ulaşmasını sağlayacak olan 
Sözleşmenin iç hukuka aktarılmasını takiben bu 
başlık altında eğitimler sürdürülecektir. 
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28 Ocak 2021 tarihinde “Kamu Kurumlarınca 
Gerçekleştirilen Canlı Müzik Temsillerinde Telif 
Hakları” başlıklı Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 
Emekli Hakimi Av. Fethi Merdivan, Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü  ve eser sahiplerini temsil eden MESAM 
ve MSG müzik meslek birliklerimizin temsilcilerinin 
sunumları ile katkı sağladığı çevrimiçi eğitim programı 
Bakanlığımız ilgili birimleri, Milli Savunma Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT gibi bu alanda faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun ilgisi ve 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

ULUSLARARASI GELİŞMELER 

UNESCO (2005) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve       Geliştirilmesi Sözleşmesi(Kİ-
FAÇ)14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı (01-
06 Şubat 2021/Paris) 

UNESCO Genel Merkezinden tarafımıza iletilen 
davet mektubuyla; Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005) 14 

üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı  (COP) 01-
06 Şubat 2021 tarihlerinde UNESCO Merkezi'nde, 
Paris’te gerçekleştirilmiştir. Toplantıda COVID-19 
salgınının kültürel ve yaratıcı endüstriler üzerindeki 
etkisine ilişkin  analitik bir rapor  sunulmuş ve ile 
ResiliArt hareketinin etkileri müzakere edilmiştir. 

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonuna sunulan 
yeni projeler, önceki dönemlerde desteklenen pro-
jeler ve fonun artırılması stratejisinin gözden ge-
çirilmesi, dört yıllık  ülke raporlarının sunulması, 
analizi ve katılımcı politika izleme konusunda ka-
pasite geliştirme uygulamaları gündem maddeleri 
olarak toplantıda görüşülmüştür. 

30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizin ilk dört yıllık 
raporu sunulacak olup dört yıllık ülke raporlarının 
analiz edildiği  UNESCO 2005 KİFAÇ Sözleşmesi 14 
üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı  Telif Hak-
ları Genel Müdürlüğü  ve UTMK KİFAÇ Komitesi 
tarafından dikkatle izlenmiştir.  
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UNESCO ARALIK Ayı Bülteninde Kültür En-
düstrileri Alanında Ülkemizdeki Gelişmelere Yer 
Verilmiştir. 

UNESCO  Sekretaryası tarafından aylık olarak yayınla-
nan  "Kültür  ve  Kamu Politikaları   Takipçisi" (UNESCO 
Tracker Culture & Public Policy )  adlı çalışmada başta 
yaratıcı sektörler olmak üzere kültür sektörünü  etkile-
yen  dijital  teknolojilere  odaklanıldığı,  bunun  yanı  sıra  
Sürdürülebilir Kalkınma  için  2030  BM  Gündemi'nin  
hayata  geçirilmesine  yönelik  kamu  politikalarında kül-
türün rolünün incelenmekte  olup kültür ve sanat alanın-
da  ülkeler  tarafından  son  dönemde  ortaya  konan  iyi  
uygulamalar  paylaşılmaktadır. 

Bahsi geçen aylık izleme bülteni şeklinde hazırlanan 
yayında ülkemizden de gelişmelerin yer almasının, 
kültür ve sanat alanında ülkemizce ortaya konan ted-
bir ve iyi uygulamaların görünür kılınması bakımın-
dan faydalı olabileceği mütalaa edilmiş ve akabinde  
pandemi döneminde  kültür  ve  sanat  alanında  ortaya  
konmaya  çalışılan  tedbirlerin  kısa  bir  özeti İngilizce 
olarak iletilmiştir. Aralık sayısında Kültür Endüstrileri 
Platformu ve Kültür Endüstrileri Tevik rehberine yer 
verilmiş ve diğer üye ülkelerin dikkatine sunulmuştur. 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü MIKTA Ülkeleri 
Fikri Mülkiyet ve Yaratıcı Ekonomi Konulu Semi-
nerde Ülkemiz Adına Sunum Yapılmıştır. 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) bünyesinde 
Meksika, Endonezya,  Güney Kore,  Türkiye,  Avust-
ralya’nın oluşturduğu MIKTA grubu temsilcilerinin 
"Fikri Mülkiyet ve Yaratıcı Ekonomi"  konusunda tec-
rübe paylaşımında bulundukları 9 Kasım 2020 tarihin-
de düzenlenen seminerde, ülkemizi temsilen “Culture 
Economy of Turkey; Economic Contribution of Copy-
right based Industries with WIPO Methodology” baş-
lıklı bir sunum yapılarak rapor sonuçları paylaşılmıştır.

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ ÖLÇÜM RA-
PORU BİZE NE SÖYLÜYOR?

Kültür Endüstrilerinin Türkiye Ekonomisine Katkı-
sının Ölçümü Projesi kapsamında kültür endüstrile-
rimizin gelişiminin sürdürülebilir kalkınmaya enteg-
rasyonuna yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla 
ülkemizin telif haklarına dayalı yaratıcı kültür endüst-
rilerinin potansiyeli güncel verilerle (2015-2018 yılla-
rı) yeniden ölçülmüş ve  2020 yılı Ekim ayında tamam-
lanan rapor kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Hazırlanan raporda; telif haklarıyla ilişkili endüstri-
lerin ulusal istihdama katkısı, gayri safi yurtiçi hâsıla 
ve dış ticaret gelirleri içindeki payları, ilgili endüstriler 
tarafından sağlanan vergi katkısı gibi ekonomik para-
metreler ölçülmüş ve sonuçlar diğer ülkelerle karşı-
laştırılmalı olarak ortaya konmuştur. Raporla birlikte 
ortaya konan sonuçlar  bize ne söylemektedir. 

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN GERÇEKLEŞ-
TİRDİĞİ  KATMA DEĞER: (2009-2018) 

 Kültür endüstrilerinin yarattığı toplam katma de-
ğerin GSYH içindeki payı, son 10 yıllık dönemde  % 
2,61-2,88 aralığında değişmiştir. 

 Kültür endüstrilerinin yarattığı katma değer (cari 
fiyatlarla), 2011 yılındaki 26.946.470.666 TL değerin-
den 2018 yılında 107.123.159.191 TL değerine gelmiş-
tir. Bu % 297 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. 
Aynı dönemde GSYH (cari fiyatlarla) % 272 oranında 
artmıştır. 

 2018 yılı itibariyle telif hakları temel endüstrileri-
nin katma değerinin (cari fiyatlarla) yarısından fazla-
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sını (yaklaşık % 57’sini) yazılım, bilgisayar oyunları ve 
veri tabanı sektörü yaratmıştır. 

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN GERÇEKLEŞ-
TİRDİĞİ CİRO: (2009-2018) 

 Kültür endüstrilerinin cirosu,  2009 yılında-
ki 151.896.474.673 TL değerinden 2018 yılında 
556.612.561.983 TL değerine gelmiştir. Bu % 266 ora-
nında bir artışa karşılık gelmektedir. 

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNİN YARATTIĞI

İSTİHDAM: (2009-2018) 

 Kültür endüstrilerinin yarattığı istihdam,  2009 
yılında 1.188.654 kişi iken 2018 yılında 1.246.007 kişi 
olmuştur. Son 10 yılda  % 4,82 oranında istihdamda bir 
artış yaşanmıştır.   

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DIŞ TİCARET DEN-
GESİ: (İhracat ve ithalat değerleri 2009-2018)

 Kültür  endüstrilerinin toplam ihracatı bir önceki 
çalışma verilerine göre 9.272.261.947 ABD Doları iken 
2018 yılında 11.998.484.444 ABD Dolarına yükselmiş-
tir.  Bu % 29,40 oranında bir artışa karşılık gelmekte-
dir. Aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı % 24,47 
oranında artmıştır. 

Rapordan elde edilen  sonuçlar; 

 Türkiye’ de kültür endüstrilerinin ekonomik 
katkısını ölçmek amacıyla yapılan her iki çalışmadan 
elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, 2009 
yılından itibaren, Türkiye’de kültür endüstrilerinin 
GSYH içindeki payında genel olarak istikrarlı bir yapı 
söz konusudur.

 Kültür endüstrileri, sosyal, ekonomik, kültürel 
ve siyasi etkileri olan ve bu anlamda bu endüstrileri 
gelişen ülkeleri bir üst basamağa taşıyan bir yapıya 
sahiptir. Geniş bir kapsayıcılık alanına sahip olması 

nedeniyle ülkeler arasında gerek ekonomik gerekse 
de kültürel anlamda önemli bir fark yaratmaktadır. 
Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte daha da 
önem kazanan bu endüstrilerin ekonomik gücünün de 
anlaşılmasıyla devletler tarafından itici bir güç olarak 
desteklenmektedir.

 Ülkemiz kültür endüstrilerinin en önemli unsuru 
olan telif hakları temel endüstrileri içinde katma değer, 
istihdam, işgücü verimliliği ve ihracata sağladıkları 
katkı bakımından yazılım, bilgisayar oyunları ve veri 
tabanı sektörü başı çekmektedir. Nüfusumuzun genç 
ve bu sektöre olan ilgisinin yüksek olması bu sektörün 
ileride küresel piyasalarda daha iddialı konuma 
geleceği konusundaki beklentileri artırmaktadır. Bu 
sektörün desteklenmesinin hem istihdam hem de 
katma değer açısından ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlayacağı aşikârdır.

 Türkiye dünyada biri olmayı hedeflemektedir. 
Bu hedefe ulaşmada önemli itici güçlerden birisi kül-
tür endüstrileridir. Kültür endüstrilerinin en önemli 
özelliği yaratıcılığa ve fikri emeğe dayanmaları ve bu 
nedenle yüksek katma değerli olmalarıdır. Kültür en-
düstrileri, ayrıca birçok sektörden daha fazla istihdam 
sağlamaktadır. Bu bağlamda, kültür endüstrilerinin 
önemli bir büyüme potansiyeli olduğu görülmekte-
dir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için talep ve 
arz tarafında önemli adımların atılması, kamu ve özel 
sektör paydaşlarının elele vermesi ve işbirliği halinde 
ilerlemesi gerekmektedir. 

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nce  
HAZIRLIĞI DEVAM EDEN RAPORLAR;

 Kültür Endüstrisi İşgücü Raporu 

 Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezleri 
Raporu 

www.telifhaklari.gov.tr

+90 (312) 470 6814

kulturendustri@telifhaklari.gov.tr

https://twitter.com/ktbtelifhaklari
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