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KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNE YÖNELİK 
SAĞLANAN DESTEKLER

Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri 
Destek Programı Tanıtım Toplantısı 
Gerçekleştirildi.
“Gelecek Gençlerin/ Kültür Endüstrilerine Destek 
Programı” tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Ba-
kan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla 
gerçekleştirildi. Ekonomik potansiyeli ile önemli bir 
dönüşüm kaynağı olan kültür endüstrilerine genç-
lerin yaratıcı gücünü ve enerjisini yönlendirmek, 
geleceğin temellerini oluşturacak kültürel içerik ya-
ratıcılarının ve girişimcilerinin teşvik edilmesini ve 
desteklenmesini sağlamak üzere Gelecek Gençle-
rin denilerek ilgili kurum ve kuruluşlara çağrı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğünce hazırlanan destek programının ana ek-
senlerini ‘Girişimcilik’ ve ‘Yenilikçi Modellerle Eser 

Üretme Becerileri’ oluşturacak. Üretecekleri pro-
jeleriyle gençleri kültür endüstrileri odağında bir 
araya getirecek kurum ve kuruluşların projeleri-
ne program kapsamında 50.000 TL’den 750.000 
TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Gençlere yönelik olarak oluşturulacak projelerin 
etki alanının geniş olması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla programa kurumsal başvuru-
lar kabul edilecektir. Valilikler, üniversiteler, bele-
diyeler, il millî eğitim müdürlükleri, ticaret, sanayi, 
esnaf ve sanatkâr odaları, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, birlikler, meslek örgütleri, 
sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi, 
iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merke-
zi yönetici şirketleri ya da teknoloji transfer ofi-
si şirketleri ile müze ve galeriler gibi kültür sanat 
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kurumları program kapsamındaki başvurularını 24 
Kasım 2021 ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında 
https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr adresi üzerin-
den yapabilecektir. 

SON DÖNEMDE SAĞLANAN  
PROJE DESTEKLERİ

Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital 
Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platform-
laşma

Dijital dönüşüm ile birlikte müzik endüstrisinde 
yer alan aktörlerin, sektör paydaşlarının ve kül-
türel üreticilerin stratejileri, endüstrideki üretim 
pratikleri de dönüşmektedir. Platformlaşma, bağ-
lantılı ve etkileşimli çevrimiçi topluluklar arasında 
fikir, bilgi, emek ve kullanım haklarının hareket et-
tiği yeni bir dijital ekonomik dolaşım biçimine işa-

ret etmektedir. Dijital ekoloji içerisinde paylaşım 
ekonomisi olarak adlandırılan ağ bağlantılı değişim 
ilişkilerini ifade eden kavram akış platformlarını da 
kapsamaktadır. Ekonomik eylemin merkezindeki 
platformlar, kullanıcıları katılımcı bir ekonomik kül-
türe dahil ederken arka planda veri analitiğine de 
başvurmaktadır. 

Konunun önemine binaen Bakanlığımızca destek-
lenen ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekanlığı tarafından yürütülecek olan bu proje ile 
küresel müzik piyasasında dijital teknolojilerin ve 
platformlaşmanın etkisiyle görülen dönüşümün 
Türkiye’deki müzik endüstrisine etkileri, paydaş-
ların yaklaşımları ve kültürel üreticilerin pratik-
lerindeki değişim ve platformlaşma konularının 
incelenmesi, bir broşür ve çalıştay vasıtasıyla sek-
tör paydaşlarına sonuçların aktarılması hedeflen-
mektedir. Proje kapsamında konuyla ilgili literatür 
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incelenerek, küresel ölçekte sektörün ve kültürel 
üreticilerin geliştirdikleri stratejiler değerlendi-
rilerek, Türkiye'deki kilit paydaşların görüşleri de 
alınarak sektörün SWOT analizi yapılacaktır. Son-
rasında derinlemesine görüşmeler ile platformlaş-
ma olgusu üzerine kültürel üreticilerin yaklaşımları 
değerlendirilecektir. 

Proje ile yaratıcı kültür endüstrilerinin kritik bir bi-
leşeni olan müzik sektörünün küresel dijital dönü-
şüm karşısında durumu ve geleceğine dönük yerel 
bilgi üretilmesi; özel sektör, STK ve kamu paydaş-
larının farkındalık düzeyinin artırılması yoluyla fikri 
mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine katkı sunu-
lacaktır. Pandemi sürecinde birçok endüstrinin ge-
çirdiği dijitalleşmenin, bu üretim alanına getirdiği 
olanaklar ve riskler bu bağlamda değerlendirilerek 
gelecek politikası için ilgili aktörlere temel bir ze-
min hazırlanacaktır.

Türkiye Medya İçerik Platformu (TMİP)
Bakanlığımız tarafından desteklenen ve Radyo Te-
levizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafın-
dan yürütülecek Türkiye Medya İçerik Platformu 
(TMİP) Projesi çerçevesinde oluşturulacak olan 
Platform, öncelikle RATEM üyeleri için geliştirilen 
çevrimiçi içerik paylaşım ve değişim platformudur. 
Üyelerin havuzlarındaki geniş kapsamlı içeriği ko-
layca ve güvenli bir şekilde yüklemeleri ve diğer 
üyelerle ve ilgili kuruluşlarla paylaşmaları için bir 
araç veya platform sağlanması amaçlanmaktadır. 
TMİP Platformu, işlevselliğinin bir parçası olarak, 
üyelerin yayın kuruluşlarının, kamu kurum ve ku-
ruluşlarının, üniversitelerin, meslek birliklerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının, üyesi olunan uluslara-
rası yayıncılık birliklerinin ve uluslararası birliklerin 
içerik paylaşım ve değişim programlarından ya-
rarlanmasını ve entegre olmalarını hedeflemekte-
dir. TMİP Platformu, kullanımı kolay bir ara yüze 
sahip, amaca yönelik olarak oluşturulmuş ve gü-
venli bir portal ile bu hizmetleri sunmak için son 
teknoloji ürünü bulut altyapısını ve uygulamaları-
nı kullanacaktır. Değişim işlevine ek olarak plat-

form, RATEM tarafından üyeleri için düzenlenen 
diğer medya ile ilgili uygulamalar ve etkinlikler 
için kullanılabilecek ek özellikler de içerecektir. Bu 
nedenle, TMİP platformu tamamlandıktan sonra, 
üyelerine hizmetlerinin bir parçası olarak içerik 
dağıtımı, içerik arama, paylaşma ve canlı yayın gibi 
işlevleri sağlayabilecektir. Yayıncı kuruluşlar ayrıca 
ülke genelini ilgilendiren haber, spor vb. içerikler 
ve bilgilendirme ve röportajlara doğrudan erişim 
sağlayarak yayın akışlarında bunlara yer verebile-
cektir. Fikri mülkiyet hakkına konu olmayan canlı 
yayın etkinliklerinin (haber, spor, konser, eğlence 
vb.) ülke çapında radyo ve televizyon kanallarında 
yayınlanması sağlanabilecektir.

Projenin, küresel salgının medya kullanma alış-
kanlıklarında içerik tüketimini arttırması, bu ne-
denle yine salgının etkileriyle içerik üretimindeki 
daralmaya bağlı hem ülkemizde hem de dünya 
ölçeğinde önemli bir ihtiyacı ve talebi karşılayacağı 
düşünülmektedir. 
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“YARATICI KÜLTÜR 
ENDÜSTRİLERİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA” ÇALIŞTAYI 
İSTANBUL’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konfe-
ransı (UNCTAD) tarafından 2021 yılı “Sürdürüle-
bilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi 
Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda ülkeler, 
yaratıcı kültür endüstrilerinin ülkelerin ekonomi-
lerindeki önemine dikkat çekmek, kültür sanat 
profesyonellerine yönelik ilgiyi daha da artırmak 
ve sürdürülebilir bir büyüme için yaratıcı kültür 
endüstrilerini ön plana çıkarmak için program-
lar, etkinlikler düzenlemektedirler. Bu kapsamda; 
2021 yılı içerisinde Bakanlığımız sürece katkı sağ-
lamak amacıyla yaratıcı kültür endüstrileri konu-

sunda ilgili tüm paydaşları bir araya getiren çok 
yönlü paneller/eğitimler düzenlemiştir. “Pandemi 
Sürecinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Üzerindeki 
Etkisi ve Dijital Dönüşüm” ve “Yaratıcı Kültür En-
düstrileri ve Kuluçka Merkezleri-Gençliği Yaratıcı 
Ekonomiye Hazırlamak” başlıkları altında online 
olarak yoğun ilgi ile takip edilen iki panel sonra-
sında “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebi-
lir Kalkınma” Çalıştayı yüz yüze olarak 12 Kasım 
2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Öz-
gül Özkan Yavuz, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. 
Ziya Taşkent, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TED Üniversite-
si Rektörleri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu  
KİFAÇ Komite Üyeleri, akademisyenler, sektör, 
kuluçka merkezleri ve basınımızın değerli temsil-
cileri katılmıştır. Üç oturumdan oluşan Çalıştay, 
Bakan Yardımcımız ve Genel Müdürümüzün açı-
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lış konuşmaları ile başlamış ve Cansu Ataman’ın 
moderasyonuyla panelistler ve davetlilerin aktif 
katılımı ile devam etmiştir.

“Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Girişimcilik ve Ku-
luçka Merkezleri” başlıklı ilk oturumda Inogar Art 
Kültür ve Sanat Kuluçka Merkezi temsilcileri Dr. 
Ali Ercan Özgür ve Mert Fırat ile Başkent Üni-
versitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (YAKEM) temsilcisi Dr. Erman 
M. Demir konuşmacı olarak katılmış, ülkemizde 
kültür sanat alanında yer alan kuluçka merkezleri 
ve Bakanlığımız yayını “Yaratıcı Kültür Endüstrile-
rinde Kuluçka Merkezleri Raporu”na ilişkin sonuç-
lar paylaşılmıştır.

“Medyada Kültürel İçerik” başlıklı oturuma ko-
nuşmacı olarak katılan UNESCO Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ve TRT 2 Kanalı 
Kültür Editörü Erkan Şimşek medyanın etkisi, di-
jitalleşme ile oluşan yeni platformlar ve izleyiciye 

sunulan içeriklerin oluşturulması süreçlerinde kül-
türün etkisine değinmişlerdir.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) 
temsilcisi Özgür Karayalçın ve dijital teknolojiler 
ve simülasyon teknolojileri alanında ilk sıralarda 
yer alan SANLAB firması temsilcisi Salih Kük-
rek’in konuşmacı olarak katılım sağladığı “Türki-
ye’de Dijital Oyun Endüstrisi ve Dış Ticarete Et-
kisi” başlıklı son oturumda ise özellikle dijital oyun 
endüstrisi başta olmak üzere yerli yazılım ve veri 
tabanı endüstrisinin ekonomiye sağladığı katkı, dış 
ticarete etkisi ve sahip olunan potansiyelin artırıl-
ması gibi konulara yer verilmiştir.

Çalıştay programının tamamına Genel Müdürlü-
ğümüz Youtube kanalından https://www.you-
tube.com/watch?v=Y1HEpOL3Tjg ve https://
www.youtube.com/watch?v=BxmQUj9C9xg 
linkleri  aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU 
FESTİVALİ
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve Tür-
kiye’nin en büyük kültür ve sanat projesi olarak ni-
telendirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Ekim 
- 14 Kasım 2021 tarihleri arasında geniş içeriği, 
sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi me-
kanları ile kültür ve sanatın merkezi Beyoğlu'nda 
gerçekleştirilmiştir. Festival; klasik sanattan mo-
dern sanata, ünlü sanatçıların çalışmalarından üni-
versite öğrencilerinin çalışmalarına, müzik, sinema, 
edebiyat gibi kültür ve sanatın birçok disiplinini bir 
araya getirerek tek bir çatı altında toplamıştır. 

Festival boyunca sergi, etkinlik ve konserler Top-
hane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy 
Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 
Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve 

Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi gibi Be-
yoğlu’nun tarihi ve simgesel kültür sanat mekân-
larında hayat bulmuştur.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantı-
sında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ER-
SOY, Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un modern 
ve tarihi dokusunu barındırdığına işaret ederek 
Kültür yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2,5 mil-
yar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdikleri-
ni, rota içerisinde ayrıca Paket Postanesi, Tomtom 
Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, 
Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alka-
zar Sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, 
Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İKSV – 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Pera Müzesi, Arter 
(Koç Müzesi) ve Gezi Parkı’nın da yine çok değerli 
mekanlar olduğunu ifade etmiştir.
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İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa 
hayat bulacak festival kapsamında sonbahar dö-
neminde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 
farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 
45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi 
ile video haritalama gösterileri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, kullanıcılar, Beyoğlu Kültür Yolu için hazır-
lanan özel mobil uygulama ile etkinlik mekanla-
rı hakkında detaylı bilgilere ulaşıp, gerçekleşecek 
olan etkinlikler hakkında bilgi alıp kendilerine en 
yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu gö-
rüntüleme ve katılacağı etkinlikleri planlayabilme 
imkanına sahip olmuştur.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 
SANATSEVERLERLE 
BULUŞTU
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından 
önemli isimlerin katılımıyla açıldı. AKM'nin açılışı-
na özel olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip 

Erdoğan'ın talimatlarıyla bestesi Hasan Uçarsu, 
librettosu Dr. Bertan Rona’ya ait olan “Sinan" 
operası bestelenmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, 
AKM'nin yapım sürecine ilişkin olarak, yaklaşık 96 
bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 met-
rekare taban alanına sahip olduğunu, yüzde 70 
oranında yerli malzeme kullanılarak inşa edildiğini, 
çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj 
çalışması yapıldığını, 4 bin 700 metrekare alana 
sahip "Yeşil Çatı" sistemi uygulamasıyla diğer bir 
peyzaj çalışması hayata geçirildiğini ifade etmiş-
tir. AKM’nin 5 bloktan oluştuğunu, A Blok opera 
binası, B Blok tiyatro binası, C Blok ofisler, kitap 
kafe ve dükkânlar, D Blokta sergi salonları ve E 
Bloğun da restoran binası olarak hizmet verece-
ğini belirtmiştir. Proje kapsamında yapılan Kültür 
Sokağı'na dikkat çekerek B, C, D ve E Blokların 
ortasından geçen bu hat içerisinde kültür-sanat 
alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat 
Kütüphanesinin yer aldığını, AKM Galeri içerisinde 
vizyonda fazla yer bulamayan festival filmlerine 
ağırlık verilecek 100 kişilik Yeşilçam Sineması, Ço-
cuk Sanat Merkezi, Müzik Kayıt Stüdyosu olan 
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Müzik Platformu da yine bu sokakta yer almak-
tadır.

Sayın Bakan ayrıca, AKM’nin geleneğin gelecek-
le buluştuğu bir kültür-sanat yapısı olarak Türk 
estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın 
hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım 
ve imkanlarla harmanlandığı bir eser olduğunu; 
çocukların öğrenerek, deneyimleyerek sanatla 
tanışacağı, sanatın, her yaş ve kesimden kişilerin 
hayatının bir parçası, bir alışkanlığı olmasını sağla-
yacağını ifade etmiştir.

ZORUNLU KAYIT VE 
TESCİL İŞLEMİNE İLİŞKİN 
ÖDEMELER E-TAHSİLAT 
SİSTEMİ ÜZERİNDEN 
ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR
“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te; kamu hiz-
metlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük 
maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak 
üzere, kamu idarelerinin; yürüttükleri hizmetlere 
ilişkin başvuruların elektronik ortamda da yapıl-
masına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine 
ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilme-
sine yönelik tedbirleri alması ve hizmetin e-Devlet 

Kapısına entegrasyonunu sağlaması gerektiği hü-
küm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız İstanbul Telif Hakları 
ve Sinema Müdürlüğünce yürütülmekte olan zo-
runlu kayıt ve tescil işlemi için istenen belgeler 
arasında yer alan “işlem ücretinin yatırıldığını gös-
terir banka dekontu”nun başvuru esnasında ibraz 
edilmesi gerekmekteydi.

Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik 
ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı şekilde hiz-
metlerin sunulması amacıyla Bakanlığımız İstanbul 
Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yürütülen 
kayıt- tescil işlemine dair ücret, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile tesis edilen işbirliği sonucunda, e- 
Tahsilat sistemi vasıtasıyla tahsil edilebilecektir. 
Böylece zorunlu kayıt tescil işlemlerinde 15 Kasım 
2021 tarihinden itibaren başvuru sahibi vatandaş-
larımızdan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenmeksi-
zin işlemler daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleş-
tirilebilecektir.

TELİF HAKLARI EĞİTİM 
MERKEZİ EĞİTİMLERİ
İl Denetim Komisyonları Eğitim Semineri 
Gerçekleştirildi.

Fikri hak ihlalleriyle mücadelede etkin rol oynayan 
ve 81 ilimizde görev yapan İl Denetim Komisyonu 
üyelerine yönelik eğitim semineri 4-5 Kasım 2021 
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tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği işbirliği ve 
yargı mensuplarımızın katkılarıyla düzenlenen ve 
135'e yakın katılımcının yer aldığı eğitim programı 
kapsamında; denetim sırasında uygulanması gere-
ken hususlar, bandrol suçları, arama ve el koyma 
kararları, resen soruşturma, adli emanete alınan 
materyallerin muhafazası ve imhası gibi hususlar 
eğiticiler tarafından uygulama örnekleri ile akta-
rıldı.

Umuma Açık Mahallerde Müzik Kullanımı-
Telif Lisanslaması Çevrimiçi Seminer 
Programı Gerçekleştirildi.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göste-
ren Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından sektö-
rel eğitimlere devam edilmektedir. Bu çerçevede, 
otel, kafe, bar, restoran gibi umuma açık mahal-
lerde müzik kullanımı ve telif lisanslaması konu-
larında bilgi verilmesi amacıyla, TOBB ve TESK 
çalışanları ile üyelerinin katılımıyla çevrimiçi bir se-
miner düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüz Mevzuat ve Meslek Birlik-
leri Daire Başkanı Şükriye Şirin’in açılış konuşma-
sıyla başlayan programda, Meslek Birlikleri Koor-
dinatörü Ahmet Yener Koçak tarafından umuma 
açık mahal tanımı ve sınıflandırması, umuma açık 

mahallerde müzik lisanslamasında meslek birlik-
lerinin rolü, ülkemizde faaliyet gösteren meslek 
birlikleri, meslek birliklerinin tarifeleri, tarife uyuş-
mazlıkları, Uzlaştırma Komisyonu ve lisans söz-
leşmeleri gibi konular ayrıntılarıyla ele alındı.

Programının tamamına Genel Müdürlüğümüz 
Youtube kanalından https://www.youtube.com/
watch?v=jmljcF835gU&t=65s linki  aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz. 

ULUSLARARASI GELİŞMELER
AB Türkiye FMH Çalışma Grubu 10. 
Toplantısı Gerçekleştirildi.
Ülkemizin Avrupa Birliğine katılım müzakereleri 
çerçevesinde "Fikri Mülkiyet Hukuku" faslının ka-
panış kriterlerinden biri olan ve 2011 yılından iti-
baren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Fikri 
Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu” toplantılarında, 
AB ile ülkemiz temsilcileri arasında mevzuat ve 
uygulama konularına ilişkin kapsamlı görüşmeler 
gerçekleştirilerek fikirler paylaşılmaktadır. Pande-
mi nedeniyle ertelenmiş olan Çalışma Grubunun 
10’uncu toplantısı 2 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilmiştir.

İki oturumda gerçekleşen toplantının sabah otu-
rumunda, marka-patent ve telif alanında faaliyet 
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gösteren özel sektör temsilcileri toplantı günde-
minde yer alan konulara ilişkin görüşlerini sunma 
fırsatı bulmuşlardır. Öğleden sonraki oturumda ise; 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Türk Patent ve Marka Kurumu, Adalet Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Ba-
kanlığı ve Bakanlığımız ile AB Komisyonu ve AB 
Türkiye Delegasyonu yetkililerinin katılımıyla fikri 
mülkiyet hakları alanındaki gelişmeler, telif hakları 
alanında ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler, te-
lif hakları alanında tanınan istisnalar, transit mal-
lar, biyoteknolojik buluşlarda patent uygulamaları 
ve Avrupa Tek Patent Sisteminin yanı sıra “Uygu-
lama” başlığı altında arama ve el koyma kararları, 
imha-depolama prosedürleri ve son olarak ihtisas 
mahkemeleri ile dijital satış platformlarında korsan 
ve taklitle mücadele hususu istişare edilmiştir.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Bursa 
dahil oldu.
UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturulan 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürdürülebilir kent-
sel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın 
belirlendiği şehirler arasında uluslararası işbirliğini 
geliştirmek amacını taşımaktadır. Şehirlerin yara-
tıcı endüstri sektörü tercihlerine göre edebiyat, 
film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, 
gastronomi ve medya sanatları olmak üzere yedi 
tema etrafında belirlenmektedir.

UNESCO'nun Paris'teki merkezinde gerçekleş-
tirilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 2021 yı-
lında dâhil olacak kentlerin belirlendiği toplantıda 
49 şehrin Ağ’a dahil olması kararlaştırılmıştır. Bu 
şehirler arasında "zanaat ve halk sanatları" dalında 

Bursa da yer almaktadır. Yeni katılanlarla Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na üye şehir sayısı 295 olmuştur. 

Gaziantep (Gastronomi), Hatay (Gastronomi), 
İstanbul (Tasarım), Kütahya (Zanaat ve Halk Sa-
natları), Afyonkarahisar (Gastronomi) ve Kırşehir 
(Müzik)’in ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-

na dâhil olan Bursa ile birlikte ülkemizdeki UNES-
CO Yaratıcı Şehir sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

UNESCO Kültür  ve Kamu  Politikaları 
Takipçisi  Bülteni

"UNESCO Kültür ve Kamu Politikaları Takipçisi 
(Culture and Public Policy Tracker)"adlı süreli ya-
yının çeşitli sayılarında Bakanlığımızca hazırlanan 
katkılar yayınlanmakta olup ülkemize de yer veri-
len Eylül ayı sayısında göçmen toplulukları evsa-

Creative Cities
Network

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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hibi  topluma entegre etme aracı  olarak  kültü-
rün tartışmasız niteliğinden bahisle, göçün tarih 
boyunca tüm ulusların deneyimlediği ortak  bir 
hikaye olduğu hususunu ön plana çıkaran Ulus-
lararası Göç Filmleri Festivali'nin ülkemizce her yıl 
düzenlendiği belirtilmektedir.

Ekim ayı sayısında, 1996 yılında İstanbul'da ger-
çekleştirilen Habitat II'ye UNESCO'nun sağlamış 
olduğu katkının sloganının “şehirleri yeniden in-
sanlaştır” olduğu belirtilmekte; 2021 Haziran ayın-
da yayımlanan UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) 
Raporu kapsamında paylaşılan ilk veriler vesile-
siyle, kültür mirasının korunmasında belediyelerin 
önemine işaretle, ulusal ve federal düzeyden zi-
yade yerel makamlar tarafından yüksek harcama 
yapan beş ülke vurgulanmakta ve Belarus, Bre-
zilya, Fransa ve İspanya'yla birlikte ülkemiz zikre-
dilmektedir. 

Kasım ayı sayısında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşı-
yıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun gele-
neksel sanatlar ve el sanatları alanında 345 kişinin 
“Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazanmasına 
yer vermiştir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştiri-
len kurul toplantılarının temel amacı Türkiye’deki 
geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, 
yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların 
üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitle-
lere ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda Kurula 
icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye 
sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, ge-
leneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, 
bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen 
ustalar başvuruda bulunabilmektedir.

 

UNESCO 41. Genel Konferansı
UNESCO’nun 41. Genel Konferansı, 9 Kasım-24 
Kasım 2021 tarihleri arasında Paris’te bulunan 
Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 
UNESCO’nun kuruluşunun 75. Yıl Dönümü olması 
nedeniyle 41. Genel Konferans bu tema etrafında 
gerçekleştirilmiştir.

İki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Kon-
feransı’nda gündem konuları ile eğitim, bilim, kül-
tür, bilgi ve iletişim sektörlerine yönelik kararlar 
verilmekte olup ülke olarak çevrimiçi ortamda ve 
bazı toplantılara bizzat katılım sağlanarak Konfe-
rans aktif bir şekilde takip edilmiştir. 

 

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu 
üyeliğine yeniden seçildi
Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Kasım-24 Kasım 
2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen UNES-
CO 41. Genel Konferansı’nda UNESCO Yürütme 
Kurulu seçimleri de yapılmıştır. Yapılan seçimde 
oy kullanan 178 devletten 158’inin oyunu alarak 
2017-2021 döneminde de UNESCO Yürütme Ku-
rulu üyeliğini yürüten ülkemiz, 2021-2025 dönemi 
için tekrar seçilmiştir. Batı Avrupa ve Kuzey Ame-
rika Devletlerinin bulunduğu Avusturya ve İzlanda 
ile birlikte birinci grupta yer almıştır.

Yürütme Kurulu, 4 yıllığına seçilen 58 üye ülkeden 
oluşmakta olup yılda iki kez toplanarak UNES-
CO'ya ilişkin idari ve mali kararlar almaktadır. Dı-
şişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Türkiye'nin 
UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021-2025 
dönemi için tekrar seçilmesinin önceki dönemdeki 
aktif ve başarılı performansının yanı sıra küresel 
ölçekte eğitim, bilim ve kültürel değerlere yapılan 
katkılarının sonucu olduğu ifade edilmiştir.
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