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KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNE YÖNELİK 
SAĞLANAN DESTEKLER

Başlangıcından bu yana birçok sektörü 
olumsuz etkileyen Covid-19 pandemi-
si özellikle kültür-sanat dünyası ve kültür 

profesyonellerini daha da derinden etkilemiştir. 
Doğası gereği toplumla iç içe olmayı gerektiren bu 
etkinliklerin gerçekleştirilememesi nedeniyle pan-
deminin kültür-sanat dünyası üzerinde yarattığı 
olumsuzlukları gidermek için Bakanlığımız birçok 
alanda destek programları geliştirmiştir. 

Pandemiden olumsuz etkilenen kültür endüstrile-
ri ve yaratıcı sektörler ile kültür profesyonellerinin 
desteklenmesi, pandemi sonrasında ülkemizdeki 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin devam edebilmesi 
için hayati bir önem taşımaktadır. 

Pandemi sürecinde mağdur olan ve gelir kaybına 
uğrayan müzisyen, eser sahibi ve müzik emekçi-
lerine destek olmak amacıyla Bakanlığımız tara-
fından müzik sektörüne özel olarak kurgulanan 
“Müzik Susmasın” destek programı kapsamında; 
işbirliği protokolü imzalanan 6 büyük müzik sek-
törü sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek bir-
liği değerlendirilmesi neticesinde yaklaşık 40.000 
müzisyen ve sektör emekçisine sağlanan toplam 
destek miktarı yaklaşık 286.800.000 TL’ye ulaşmış-
tır.
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SON DÖNEMDE SAĞLANAN  
PROJE DESTEKLERİ

Ülkelerin gündeminde gerek toplumsal ve kül-
türel gerekse de ekonomik anlamda gün geçtikçe 
daha fazla yer alan kültürel ve yaratıcı endüstri-
lerin desteklenerek geliştirilmesi ülkeler arasında 
rekabet gücünün artırılması bakımından önem 
kazanmaktadır. Bu bilinç ile sürdürülebilir bir 
büyüme için yüksek katma değere sahip olan 
kültürel ve yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi 
Bakanlığımızın öncelik alanında yer almaktadır. 
Bu nedenle de yaratıcı kültür endüstrilerinde fark 
yaratacağı düşünülen projelerin bilinirliğini ar-
tırmak amacıyla her sayımızda örnek olarak Ba-
kanlığımızdan destek alan kültür endüstrilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlayan projeleri sizlerle 
paylaşmaya devam ediyoruz.

•  ISAN 2021

Bakanlığımızca desteklenen ve “Sinema Eseri 
Yapımcıları Meslek Birliği” tarafından yürütülen 
“ISAN 2021” ülkemizde fikri mülkiyet sistemi-
nin güçlendirilmesi için geliştirilen bir projedir. 
Proje ayrıntılarına değinmeden önce ISAN’ın ne 
demek olduğuna bakarsak ISAN, ISO standart-
ları gözetilerek geliştirilen görsel işitsel eserlere 
uygulanan bir numaralandırma,  kayıt sistemidir. 
ISAN uluslararası alanda eser ile ilgili yürütülen 
ticari işlemleri ve iş akışlarını takip etmeyi kolay-
laştırıp, görsel işitsel içeriklerin ülkeler, platform-
lar ve mecralar üzerinden takibine imkân tanır. 
ISAN numarası ile kayıt edilen eser ve bu eserin 
versiyonlarına tahsis edilen 24 haneli bir kimlik 
numarası ile uluslararası alanda eserlerin tespit 
ve takip edilmesine imkan tanır. Yapımcılar tara-
fından sisteme kayıt edilen eserler bu numara ile 
dijital tüm ortamlarda kullanılabilmektedir.

“ISAN Türkiye Ofisi 2021” projesinin amacı, 
2020 yılı Kasım ayında faaliyete geçen Isan Tür-
kiye Ofisi’nin kayıt çalışmalarının yaygınlaştırıl-
ması ve ülkemizde üretilen görsel işitsel eserle-
rin kayıt altına alınmasının sağlanmasıdır. ISAN 
Türkiye Ofisi’nin faaliyetlerinin genişletilerek 
yapımcılar, platformlar ve yayıncılar nezdinde 
sunumlar yaparak bilgilendirme faaliyetleri ara-
cılığıyla numaralandırma sisteminin ülke çapın-
da yaygınlaştırılması, kayıt altına alınan eserlere 
ait dönemsel istatistiki verilerin ortaya konması 
ve uluslararası gösterimlerden ISAN numarası 
olmadığı için alınamayan teliflerin tahsilatının 
sağlanması hedeflenmektedir.

ISAN sistemine kayıt eser yapımcısı şirketlerin 
“Eser Kaydettiren Üye” kategorisinde sisteme ta-
nımlanması ve “Eser Kaydettiren Üye” kategori-
sinde sisteme tanımlanan bu üyelerin bildirdiği 
eserlerin “Eser Kayıt Formu” ile sisteme kaydedi-
lerek bu eserlere ISAN numarası tahsis edilmesi 
şeklinde iki aşamadan oluşmaktadır. Proje baş-
vuru tarihi itibarıyla ISAN sistemine 500 bölüm 
dizi kaydedilerek bu eserlere ISAN numaraları 
tahsis edilmiş olup süreç içerisinde yeni üyelerin 
ve platformların katılımı ile uygulamanın yay-
gınlaşması hedeflenmektedir. ISAN numaralan-
dırma sistemi eserlerin kayıt altına alınmasına, 
yasadışı kullanımların tespitine, eserlerin kulla-
nımlarını takip ve kullanım teliflerinin tahsili-
nin sağlamasının yanı sıra orta ve uzun vadede  
yasadışı ve izinsiz kullanımların tespit edilme-
sine yönelik de fayda sağlayacaktır. Süreç içeri-
sinde sadece yurt dışındaki teliflerin değil, yurt 
içindeki teliflerin de tahsil edilip hak sahiplerine 
dağıtılmasına katkı sağlayacaktır.
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•  Türkiye’nin Yumuşak Gücü: Türk 
Dizi Sektörü Sempozyumu ve Çalıştayı

Ülkelerin yumuşak güç unsurları olarak nitelen-
dirilen kültür, eğitim, sanat ve entelektüel kapa-
siteleri, aslında ülkeler nezdinde gerçek anlamda 
birer güç unsuru olarak önemli rol oynamaktadır. 
Son yıllarda Latin Amerika’dan Pakistan’a, Orta-
doğu’dan Rusya’ya, İspanya’dan Japonya’ya kadar 
Türk dizilerinin en çok izlenilen programlar ara-
sına girerek büyük popülerlik kazanması Türki-
ye’nin kültürel diplomasi potansiyelini yakından 
ilgilendirdiği gibi yumuşak güç kapasitesini kulla-
nabilmesi bakımından da yeni imkânlar sunmak-
tadır. 

Türk dizi sektörü,  bu şekilde ülkemizin kültürel 
tanıtımında dışa açılan önemli pencerelerinden 
biri haline gelmiştir. Bu yönüyle ülkemizin deği-
şen, gelişen ve dünyada artan ağırlığını yansıtan 
bir kültürel güç unsuru olduğu kadar Türk top-
lumsal yapısının, ailesinin, geleneklerinin, ya-
şam tarzının, müziğinin, sanatının, mimarisinin, 
edebiyatının yani sosyo-kültürel unsurlarının 
da yansıtıldığı bir araç olma özelliği kazanmış-
tır. Bu kültürel ve diplomatik aracın Türkiye’nin 
sosyo-kültürel yapısını, dinamiklerini daha etkili 
ve fonksiyonel olarak yansıtması ülkemizin ta-
nıtımına, turizmine, ekonomisine kadar pek çok 
alanda katkı sunacaktır. Bu bağlamda bütün bu 
unsurların farklı disiplinlerden akademik bir de-
ğerlendirmeye tabi tutulması, bir akademik tartış-
ma zemininin oluşması önemlidir. Bu noktadan 
hareketle hem akademik bir sempozyum aracı-
lığıyla bu alanda oluşturulabilecek politikaların 
bilimsel bir platformda tartışılması hem de dizi 
sektörünün belirleyici aktörleri olan yapımcılarla 
bir çalıştay düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Proje 
sonunda elde edilen çıktılar kitap haline getirile-
cektir.

Bakanlığımızca desteklenen ve Diplomasi Vak-
fı tarafından yürütülen “Türkiye’nin Yumuşak 
Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu ve Çalış-
tayı” projesinden kültür hayatının önemli sek-
törleri olan, kültür ve diplomasi alanında çalışan; 
önde gelen akademisyen ve medya temsilcileri 
başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarının fay-
dalanması beklenmektedir. 
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TELİF HAKLARI EĞİTİM 
MERKEZİ- ÜNİVERSİTELER 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZA 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından ülkemiz-
de telif hakları bilgi seviyesinin artırılması amacıy-
la gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, 
ülkemizin telif hakları konusunda ihtiyaç duydu-
ğu bilgi ve insan kaynağının oluşturulmasına katkı 
sunulabilmesini teminen bünyesinde fikri mülki-
yet, kültür endüstrisi ve kültür politikaları alan-
larında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürüten 
üniversitelerimizle işbirliği içerisinde çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Merkezimiz; Ankara Üniversitesi, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bahçeşehir Üniver-
sitesi, Başkent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 

dahil olduğu fikri mülkiyet ve yaratıcı kültür en-
düstrileri alanında faaliyet gösteren 6 üniversite ile 
2019 yılında imzaladığı işbirliği ağına, 6 Temmuz 
2021 tarihinde Ankara’da düzenlenen imza töreni 
ile 4 yeni üniversiteyi daha eklemiştir.

Telif Hakları Eğitim Merkezi - Üniversiteler İşbirli-
ği Protokolü İmza Töreni, Bakan Yardımcımız Öz-
gül Özkan YAVUZ, Genel Müdürümüz Dr. Ziya 
TAŞKENT, Hacettepe Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Ahmet SERPER, Kadir Has Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU 
FEYİZ, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Murat FERMAN ve İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat AŞKAR’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. İmzalanan işbirliği protokolü, fik-
ri mülkiyet ve yaratıcı kültür endüstrileri alanında 
akademik ve teknik düzeyde ortak çalışmalar ya-
pılması, karşılıklı bilgi ve tecrübe transferi, ortak 
veri ve kaynak kullanımı, birlikte eğitim ve aka-
demik yayın hazırlanması gibi başlıklarda işbirliği 
yapılmasını öngörmektedir.
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İNTERNET ORTAMINDA 
TELİF HAKLARI  
ÇEVRİMİÇİ SEMİNER  
PROGRAMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından tüm pay-
daşlara yönelik olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde 
“İnternet Ortamında Telif Hakları” başlıklı semi-
ner programı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ge-
nel Müdürlüğümüz YouTube hesabından canlı ve 
herkese açık olarak yayınlanan program, tüm izle-
yicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Genel Müdürümüz Dr. Ziya TAŞKENT’in açılış 
konuşmalarıyla başlayan programda, Genel Mü-
dür Yardımcımız Fatoş ALTUNÇ toplumumuzun 
telif hakları konusunda genel bilgi düzeyi, algı ve 
tutumlarına yönelik olarak yaptırılan “Toplumda 
Telif Hakları Algısı Araştırması”nın ayrıntılarını 

paylaştı. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tekin MEMİŞ, internet ortamında telif hakla-
rının hukuki boyutu ve bu alandaki ihlalleri tüm 
yönleriyle ele aldı.

Programın sonunda konuşmacılar, katılımcıların 
konuya ilişkin sorularını yanıtladılar.

Seminer programının tamamına Genel Müdürlü-
ğümüz Youtube kanalından https://www.youtube.
com/watch?v=2_S6ZbZD9OA linki aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz.
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“GENÇLİĞİ YARATICI 
EKONOMİYE HAZIRLAMAK: 
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE 
KULUÇKA MERKEZLERİ 
VE GİRİŞİMCİLİK” PANELİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaratıcı Kültür Endüstrileri (YKE) alanında ülke 
olarak sahip olduğumuz potansiyelin ortaya kon-
ması, gençlerimizin yaratıcı ekonomiye kazan-
dırılması ve içinde bulunduğumuz dijital bilgi 
çağında dünyadaki hızlı dönüşümün gerisinde 
kalmadan yeni gelişen iş modelleri oluşturma ve 
yaratıcı endüstrilerde girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi başlıklarını konuşabilmek amacıy-
la 17 Haziran 2021 tarihinde Genel Müdürlüğü-
müz YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan 
“Gençliği Yaratıcı Ekonomiye Hazırlamak: Dün-
yada ve Ülkemizde Kuluçka Merkezleri ve Giri-
şimcilik” başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞ-

KENT’in açılış konuşmasının ardından Başkent 
Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) mensubu 
Dr. Erman M. DEMİR Moderatörlüğünde devam 
eden panelde; kültür- sanat alanında yapılanmış 
bir ortak çalışma alanı/kuluçka merkezi olan 
INOGAR ART temsilcisi Dr. Ali Ercan ÖZGÜR, 
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme 
Merkezi, kısa adıyla ATOM’u temsilen Dr. Öğr. 
Üyesi Emek Barış KEPENEK, teknoloji tabanlı 
girişimlerin yetiştirilmesi odaklı faaliyet gösteren 
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VİVEKA Kuluçka Merkezi'nin kurucu ortağı Sa-
yın M.Emin OKUTAN, Ankara Bilim Üniversite-
si Yeni Medya ve İletişim Bölümünden Dr. Serra 
SEZGİN, Oddmar dijital oyunu ile Apple tarafın-
dan verilen Apple Design Award (2018) ödülünü 
alarak global bir başarıya imza atan MOBGE or-
tak kurucusu Sayın Özgür TAŞKIN’ın katılımla-
rıyla gençlerimizi yaratıcı ekonomiye hazırlamak 
amacıyla keyifli ve eğitici bir panel gerçekleştir-
dik. Panelde ayrıca ülkemiz ve dünyadaki başa-
rılı kuluçka merkezi uygulamalarının incelenerek 
ülkemizde kurulabilecek YKE kuluçka merkezle-
rinin nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin model 
önerisinin sunulduğu “Yaratıcı Kültür Endüstri-
leri Kuluçka Merkezleri” raporuna da değinilmiş-
tir. 

Panelin tamamına Genel Müdürlüğümüz You-
tube kanalından https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Pqwd5dHQAAY linki aracılığı ile ulaşabi-
lirsiniz. 

 

UNESCO KİFAÇ  
SÖZLEŞMESİ DÖRT YILLIK 
PERİYODİK ÜLKE  
RAPORU YAYINLANDI

Dünya çapında yarattığı istihdam ve katma değer 
dikkate alındığında hızlı bir şekilde büyüyen kül-
türel ve yaratıcı ekonomiler, Birleşmiş Milletler 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaş-
mak için önemli bir unsur olarak görülmektedir. 
Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Paris’te gerçekleş-
tirilen 33. Genel Konferansı’nda, kültürel mal ve 
hizmetlerin yaratılmasını, üretilmesini, dağıtıl-
masını ve bunlara erişimi destekleyen politika ve 
tedbirlerin tasarımını ve uygulamasını şekillendi-
ren “Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması 
ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ)” 20 Ekim 
2005 tarihinde kabul edilmiştir.

2005 KİFAÇ Sözleşmesi, kültür için şeffaf ve ka-
tılımcı yönetişim sistemleri için yeni bir çerçeve 
oluşturarak hükümetleri ve sivil toplumu sürdü-
rülebilir kültür yönetimine yönelik politikaların 
geliştirilmesi yönünde desteklemektedir. Sanatçı-
ların ve kültür profesyonellerinin dünya çapında 
hareketliliğini teşvik eden Sözleşme, sanatçıların 
sosyal ve ekonomik haklarını güçlendiren ve kül-
türel mal ve hizmetlerin akışını kolaylaştıran ted-
birlerin alınmasının önemini vurgulamaktadır. 

Ülkemizin, 27 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeye 
resmen taraf olduğu UNESCO tarafından iletilen 
2 Şubat 2018 tarihli bir nota ile bildirilmiştir. Bu 
Sözleşme kapsamında taraf devletler, kültürel ifa-
delerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için 
kendi ülkelerinde ve uluslararası düzeyde uygu-
lanan politikalar ve yapılan çalışmalar hakkında 
her dört yılda bir UNESCO’ya sundukları ülke 
raporları ile bilgi vermektedirler.

Ülkemizin, 2005 UNESCO Sözleşmesi kapsa-
mındaki ilk Periyodik Raporunun hazırlanma 
süreci, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu, ilgili kamu kurumla-
rı ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği 
içinde yürütülmüştür. Anılan süreçte, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşla-
rına 2005 Sözleşmesi hakkında bilgi vermek, far-
kındalık yaratmak ve birlikte neler yapılabilece-
ğine dair fikir alış verişinde bulunmak amacıyla 
çeşitli toplantılar yapılmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu başta olmak üzere ilgili kamu kurumla-
rı, kültür sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar, 
Meslek Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Kalkınma 
Ajansları ve akademik kurumlardan aktarılan ve-
rilerden derlenerek hazırlanan ülke raporumuz 
UNESCO Genel Merkezine Haziran 2021’de ile-
tilmiş ve Ağustos 2021’de UNESCO tarafından 
yayınlanmıştır. 
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Ülkemiz adına ilk 4 yıllık periyodik Ülke Ra-
poru olma özelliğini taşıyan Ülke Raporumuza  
UNESCO’nun web sitesinden https://en.unesco.
org/creativity/governance/periodic-reports/sub-
mission/7114 linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

GÜNCELLENEN  
YÖNETMELİKLER RESMİ 
GAZETE’DE YAYINLANDI 

Fikrî mülkiyet haklarının korunması, etkin bir 
şekilde takibinin sağlanması ve yürütülen serti-
fika uygulamasının geliştirilmesi amacını taşıyan 
“Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Mater-
yallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya 
Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 6/7/2021 tarihli 
ve 31533 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 
Yeni sertifikalandırılan yerler bakımından geçiş 
sürecinin tanınması amacıyla Yönetmelik deği-
şikliği 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sertifika Yönetmeliği kapsamında sertifika yü-
kümlülüğüne tâbi olan yerler yeniden düzenlen-
miş ve sertifika başvuru süreci kolaylaştırılmıştır. 
Yapılan başlıca değişiklikler ise şunlardır:

• Sertifika yükümlülüğüne tâbi kılınan yerler 
yeniden düzenlenmiştir. Sertifikalandırılacak 
yerler arasına;

• Güzel sanat eserlerinin satışını yapan yerler 
ve sanat galerileri,

• Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı yerler,

• Film ve fonogram yapımcıları,

• Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan 
yerler eklenmiştir.

• Film gösterimi yapılan yerler ise hâlihazırda 
5224 sayılı Kanun kapsamında kayıt altında 
bulunduğundan bu yerler bakımından serti-
fika yükümlülüğü kaldırılmıştır.

• Film ve fonogram yapımcılarının sertifika 
yükümlüsü haline getirilmesiyle birlikte bu 
kişilere Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve 
Tescili Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak 
verilen yapımcı belgelerinin yerini sertifika 
almıştır.  Söz konusu değişikliğin bir uzantı-
sı olarak Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve 
Tescili Hakkında Yönetmelikte de değişiklik 
yapılmıştır.

• Sertifika başvuruları, e-Devlet üzerinden 
yapıldığından, elektronik başvuru sistemi 
üzerinden gerekli bilgilerin beyan edileceği 
düzenlenmiş, sertifika yükümlülüğüne tâbi 
yerlerin telif hakları alanında farkındalığının 
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artırılması amacıyla ise «Fikir ve sanat eserleri 
üzerindeki haklara riayet edileceğini taahhüt 
ederim» şeklinde bir beyan zorunluluğu getiril-
miştir.

• Kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla bazı bel-
gelerin (ticaret/esnaf odası faaliyet belgesi, sicil 
gazetesi, işyeri açma ruhsatı, sertifika ücretine 
dair banka dekontunun aslı, dernek tüzüğü/va-
kıf senedi) sunulması zorunluluğu kaldırılmış-
tır.

• Fuar, festival veya kültürel nitelikteki diğer et-
kinliklerin düzenlendiği alanlarda yapılan satışa 
ilişkin sertifika uygulaması “Geçici Satış Sertifi-
kası” ismiyle sürdürülecek olup kültürel etkinlik 
sertifika başvuru belgeleri ile fuar-festival serti-
fika başvuru belgelerinin aynı olması amacıyla 
etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan alı-
nacak belgenin sunulması yeterli olup söz ko-
nusu sertifika bakımından e-devlet üzerinden 
başvuru yapılması imkânı getirilmiştir.

TOBB KREATİF  
ENDÜSTRİLER MECLİSİ İLE 
GELECEK İŞBİRLİKLERİNE 
YÖNELİK İSTİŞARE  
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) meclisleri 
arasında bulunan ve Türkiye'de kreatif sektörlere 
dair toplumsal bilincin oluşturulması, ilginin yük-
seltilmesi ve alt sektörlerin gelişiminin hızlanması 
yönünde araştırma ve çalışmalar gerçekleştirme-
yi hedefleyen,  sektörün ihtiyaçları doğrultusun-
da kamu kurum ve kuruluşları ile teması sağlayıp 
sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen 
TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi ile tanışma ve is-
tişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meclis Başkanı 
Ali Ata Kavame ve Yardımcısı Nejla Güvenç ile Sek-
törler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban ve 
ekibinin katılım sağladığı toplantıda Genel Müdür-
lüğümüz ile birlikte geleceğe dönük ortaya çıkabile-
cek işbirlikleri istişare edildi. 
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TELİF HAKLARI EĞİTİM 
MERKEZİ EĞİTİM  
FAALİYETLERİ 

Güzel Sanat Eserlerinde Telif Hakları 
Eğitimi Gerçekleştirildi
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gös-
teren Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından 9 
Haziran 2021 tarihinde “Güzel Sanat Eserlerinde 
Telif Hakları” başlıklı eğitim çevrimiçi olarak Ba-
kanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel 
sanat liseleri eğiticileri, üniversitelerin ilgili bö-
lümlerinin öğretim görevlileri ve öğrencileri ile 
ilgili meslek birliği üyelerinin katılımıyla gerçek-
leştirilmiştir.

Eğitimde telif hukukunda güzel sanat eserleri ve 
güzel sanat eserlerinin yeniden satışından pay 
alma hakkı gibi konular Genel Müdürlüğümüz 
uzmanları tarafından tüm yönleriyle ele alınarak 
katılımcıların konuya ilişkin soruları cevaplandı-
rılmıştır.

Eğitimin tamamına Genel Müdürlüğümüz You-
tube kanalından https://www.youtube.com/wat-
ch?v=WJ6Sol5Bvzg linki aracılığı ile ulaşabilirsi-
niz. 

GESAM Telif Hakları Bağlamında 
Sanat ve Tasarım İntihalleri Çalıştayı 
Gerçekleştirildi
Bakanlığımız desteğiyle Türkiye Güzel Sanat Ese-
ri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından 
26.08.2021 tarihinde “Telif Hakları Bağlamında 
Sanat ve Tasarım İntihalleri Çalıştayı” gerçekleş-
tirilmiştir. 

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞ-
KENT’in açılış konuşmasının ardından Doç.Dr. 
İ. Alev Değim FLANNAGAN’ın moderatörlü-
ğünde devam eden Çalıştay'da Prof. Dr. Osman 
ALTINTAŞ, Prof. Dr. Adnan TEPECİK, Prof. Dr. 
Serap BUYURGAN, Prof. Dr. Meliha YILMAZ, 

Prof. Dr. İsa ELİRİ, Prof. Dr. Tolga AKALIN, Doç. 
Dr Erol Murat YILDIZ ve Av. Dr. Dilek İMİRLİ-
OĞLU’nun katılımıyla gerçekleşen Çalıştay ilgi 
ile takip edilmiştir.

Çalıştay’ın tamamına https://www.youtube.com/
watch?v=ahUWnqotYqg linki aracılığı ile ulaşa-
bilirsiniz.

ULUSLARARASI GELİŞMELER

UNESCO 2005 KİFAÇ Sözleşmesi 8. 
Taraflar Toplantısına (Haziran 2021) 
Katılım Sağlandı

UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Ko-
runması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Taraflar 
Konferansı'nın sekizinci oturumu 1-4 Haziran 
2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçek-
leştirildi.

Bu oturumda, Taraflar Konferansı, 2022-2023 
dönemi için Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Ko-
runması ve Geliştirilmesi için Hükümetlerarası 
Komite'nin gelecekteki faaliyetlerini destekle-
yecek stratejik yönelimleri istişare ettiler. Ayrıca 
Komitenin 12 yeni üyesi seçildi. Komite tarafın-
dan, Sözleşmeye taraf olan 148 Devlet ve Avru-
pa Birliği 2019 ve 2020'de sunulan 83 dört yıllık 
periyodik raporu gözden geçirerek 2005 Sözleş-
mesi'nin dünya genelindeki uygulama durumu-
nu incelemeye davet edildi. dahil olmak üzere 
COVID-19 pandemisi sebebiyle artık daha çok 
belirgin hale gelen; sanatçıların ve kültür profes-
yonellerinin statüsü, kültürel ifadelerin çeşitliliği-
nin dijital ortamda korunması ve kültürel mal ve 
hizmetlere yönelik tercihli muamele yönteminin 
ülkeler arasında daha çok kullanılır hale getiril-
mesi için neler yapılabileceği gibi önemli mesele-
ler gündem kapsamında tartışıldı. 

Bu oturum sırasında, Sözleşmenin “Cinsiyet ve 
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Yaratıcılık: Uçurumdaki İlerleme” başlıklı Küresel 
Rapor serisinin özel bir baskısının resmi lansmanı 
yapıldı ve ayrıca Taraflar Konferansı'ndan önce, 31 
Mayıs 2021'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Sivil 
Toplum Forumu'nun sonuçları paylaşıldı. 

AB 37. Gümrük Birliği Ortaklık Komite 
Toplantısına (Temmuz 2021) Katılım 
Sağlandı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Ortak-
lık Konseyi'nin 1/95 sayılı kararı uyarınca kurulan 
Gümrük Birliği'nin işleyişi çerçevesindeki hususla-
rın ele alındığı Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 
37'nci Toplantısı 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen toplan-
tıda Gümrük Birliği’nin Uygulanması, Ticari Engel-
ler, Ticaret Korunma Önlemleri, Rekabet ve Devlet 
Yardımları, Yenilenebilir Enerji ve Fikri Mülkiyet 
Koruması ve Uygulamaları gibi önemli başlıklar ele 
alınmıştır. 

Fikri Mülkiyet Koruması ve Uygulamaları başlığı al-
tında Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, 
Gümrükler Genel Müdürlüğüne söz verildi. Telif 
Hakları ve Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk 
alanı kapsamında,  "Fikri Mülkiyet Uygulamaları" 
başlığı çerçevesinde telif hakları alanında güncel 
gelişmeleri içeren İngilizce bir sunuş gerçekleştir-
miştir. Yapılan sunuşta, son dönemde yapılan yönet-
melik çalışmaları, korsanla mücadele kapsamında 
eğitim ve farkındalık çalışmaları, yürütülen kamu 
hizmetlerinin elektronik ortama aktarılması sonucu 
etkin bir fikri mülkiyet sistemi oluşturma konusun-
daki adımlarımız ve uluslararası diğer gelişmeler kı-
saca özetlenmiştir. 

UNESCO “Kültür Ve Kamu Politikaları 
Takip Bülteni” Haziran Sayısında 
Ülkemizdeki Gelişmelere Yer Verilmiştir

UNESCO Sekretaryası tarafından aylık olarak ya-
yınlanan “Kültür ve Kamu Politikaları Takipçisi” 
(UNESCO Tracker Culture & Public Policy) adlı ça-
lışmada başta yaratıcı sektörler olmak üzere kültür 
ve sanat alanında ülkeler tarafından son dönemde 
ortaya konan iyi uygulamalar paylaşılmaktadır. 

Bahsi geçen aylık izleme bülteni şeklinde hazırlanan 
yayının Haziran ayı sayısında, nesiller arasında ak-
tarılması hayati önem taşıyan somut olmayan kültü-
rel miras becerileri ve uygulamalarının gençler için 
istihdam fırsatları sağlayabileceği noktasından ha-
reketle ülkemizdeki meslek okullarının, geleneksel 
çini ve seramik sanatında iki yıllık bir derece elde et-
meyi mümkün kıldığı ve gençleri iş olanakları sağ-
layacak şekilde ilgili beceriler, yaratıcılık ve tasarım 
bilgisi ile donattığı bilgisine yer verilmiştir.

Yine Haziran sayısında, gençlerin eğitiminin öne-
minden bahsederken ülkemizdeki gençlik merkez-
leri örnek olarak sunulmaktadır. Gençlerin sivil 
yaşama katılımını artırmak ve yaşam becerilerini 
geliştirmek için kültürel, sportif ve sanatsal faaliyet-
lerde bulunan 292 gençlik merkezi olduğu; ayrıca bu 
merkezlerin, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel geç-
mişlerden gelen gençlerin entegrasyonu için alanlar 
oluşturduğu ifade edilmektedir.
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www.telifhaklari.gov.tr

+90 (312) 470 6814

telifkulturendustri@ktb.gov.tr

https://twitter.com/ktbtelifhaklari
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