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İÇİNDEKİLER

 SON DÖNEMDE SAĞLANAN 
PROJE DESTEKLERİ

“BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU" VE 
"BAŞKENT KÜLTÜR YOLU" FESTİVALLERİ 

  26 NİSAN DÜNYA FİKRİ 
MÜLKİYET GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER 

İLE KUTLANDI

 TÜRK TELEKOM OPERA SALONU AÇILDI

 “TELİF HAKLARI ALANINDA 
MESLEK BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ” 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 TELİF HAKLARI
EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİMLERİ

� � Fikri Mülkiyet Hukuku 
Kapsamında Yazılımların Korunması Farkındalık 

Eğitimi Gerçekleştirildi

� "Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı” 16-18 
Mayıs 2022 Tarihlerinde Antalya’da Gerçekleştirildi

 ULUSLARARASI GELİŞMELER
� � WIPO Fikri Mülkiyet 

Eğiticilerin Eğitimi 

� Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon 
Devlet Ajansı’ndan (Kyrgyzpatent) Telif Hakları 

Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret

� 21 Mayıs Diyalog ve Kalkınma için Dünya 
Kültürel Çeşitlilik Günü

� Yaratıcı Endüstri 4.0: Yeni Bir Küreselleşmiş 
Yaratıcı Ekonomiye Doğru Raporu

� UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliği 
Uluslararası Fonu (IFCD) Başvuru Çağrısı



Uluslararası sanat piyasasının gelişmiş ül-
kelerin lehine olacak şekilde özellikle New 
York, Londra gibi bazı merkezlerde odak-

lanmış olması nedeniyle diğer ülkelerdeki sanatçılar 

piyasaya erişmekte ve gelir kazanmakta zorlan-

maktadır. Bu nedenle dijital kültürel üretim (dijital 

sanat),  piyasası gelişmekte olan ülkeler için bir fır-

sattır. Dijital kültürel ürünlerin uluslararası pazarda 

satışı özellikle genç sanatçılar için önemli bir gelir 

kazanma fırsatı yaratmaktadır. 

Bu bağlamda, Bakanlığımız tarafından destekle-
nen ve Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu 
ve İşletici A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan 
“CyberCulture: Dijital Kültürel Girişimcilik Kuluç-
ka Merkezi” projesinin amacı 16-29 yaş arasındaki 
gençlerin dijital kültürel üretimine doğru iş modeli 
ile girmelerini sağlamak, ürettikleri eserleri ulusla-
rarası piyasaya sunmak konusunda desteklemek, 
başarılı örnek sanatçılar ve girişimleri (NFT vb.) 
göstererek Türkiye'deki tüm kültür-sanat üretici-
lerini dijital alanda faaliyet göstermek konusunda 
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teşvik ederek bu alana katkı sağlamayı amaçla-
maktadır. Yine Proje ile Türkiye'deki sanatçıların 
uluslararası pazara erişmesini sağlayan ara yüz-
ler geliştiren girişimler (teknoloji girişimcileri ve 
sanatçı ortaklıkları) kurulması hedeflenmektedir. 
Bu alandaki teknolojik girişimler dijital kültürel 
üretim ile yaratılan değerin ülkemizde kalmasına 
ve gelecekte bölge ülkelerle dünya arasında köprü 
rolü üstlenmesine de hizmet edecektir.

Proje sonunda sanatçıların dijital kültürel üretim 
iş modelleri geliştirmesi ve uluslararası paza-
ra uyumlu girişimler kurması,  Ankara'nın dijital 
sanat ağında (sanat piyasasında Londra ve New 
York'un rolüne benzer şekilde) önemli bir merkez 
haline gelmesi yönünde adımlar atılması, Türki-
ye'deki genç kültürel üreticilerin doğru iş modeli 
ile CyberCulture üzerinden uluslararası pazara 
açılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, gerçekleştirilen proje açılış törenine katı-
lımlarıyla destek veren Telif Hakları Genel Müdürü 
Dr. Ziya Taşkent, Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal, Bilkent Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan’ın açılış konuşmalarını 
takiben Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin 
tarafından proje sunumu paylaşılmıştır. Açılış et-
kinliğinin sonunda; Başkent Üniversitesi Yaratıcı 
Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (YAKEM) temsilcisi Erman M. Demir mode-
ratörlüğünde, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje 
ve Eğitim Dairesi Başkanı Emire Cete ve TOBB 
Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı A.Ata Kava-
me’nin katılımlarıyla “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve 
Dijitalleşme” başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir.

Marmara Üniversitesi Kültür Endüstrileri 
Ön Kuluçka Merkezi Projesi

Bakanlığımız tarafından desteklenen ve Marmara 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülecek 
olan “Marmara Üniversitesi Kültür Endüstrileri Ön 
Kuluçka Merkezi Projesi” ile yaratıcı kültür endüst-
rileri alanına bir prizma tutularak ülkemizin kültürel 
zenginliğinin ekonomik boyutta sürdürülebilir bir 
nitelik kazanması için inovatif girişimler ve girişim-
cilerin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmakta-
dır. Proje, Dijital Oyun, Yeni Medya Sanatı ve XR 
teknolojileri geliştirme araçlarıyla donatılmış stüd-
yolar ve alana özel kurgulanmış eğitimlerle Mar-
mara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer 
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Kültür En-
düstrileri Ön Kuluçka Merkezi geliştirme projesidir. 
Sürdürülebilir ekonomik bir değer olarak “Somut 
Olmayan Kültürel Miraslar” envanterinin girişimci-
lik ekosistemine kazandıracak yöntem ve faaliyet-
ler geliştirerek, gençlerin yaratıcılığına ve kazanım-
larına pozitif katkı sağlamak ve yenilikçi ürünler, 
hizmetler geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla 
hazırlanmıştır. Yine Proje kapsamında Kültür ve 
Sanat Dijitalizasyon, Dijital Oyun Geliştirme, XR 
Teknolojileri Stüdyoları ve bunlara özgü geliştirilmiş 
eğitim programları, danışmanlık ve mentor hiz-
metleri, final yarışması ve girişimci sektör/yatırımcı 
buluşmaları gerçekleştirilecektir. Tüm bu faaliyetler 
neticesinde Türk Mitolojisi, Türk Tarihi, Türk Sanat 
Tarihi, Geleneksel El Sanatları gibi kültürel ögelerin 
yeni medya araçları ile kültür endüstrilerine kazan-
dırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, 18-29 yaş arasındaki gençler 
tarafından proje web sitesi üzerinden alınan başvu-
rular arasından fikir ve hazır bulunuşluklarına göre 
seçilecek 30 katılımcıyla faaliyetlere başlanacaktır. 
Gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri sonucunda gi-
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rişimcilerin geliştirdikleri projeler yatırımcılarla bu-
luşturulacak ve yatırım bulmaları desteklenecektir.

Yaratıcı Genç Girişimciler Yaz Kampı

Bakanlığımız tarafından desteklenen ve Ankara 
Bilim Üniversitesi tarafından yürütülecek olan 
“Yaratıcı Genç Girişimciler Yaz Kampı” projesi ile 
teorik, uygulamalı eğitimler, atölyeler ve seminer-
lerden oluşan 10 günlük “Yaratıcı Genç Girişim-
ciler” yaz kampı düzenlenerek Türkiye’deki 16-29 
yaş arası gençlere yaratıcı kültür endüstrilerine 
katkı sunabilecek temel donanımın ve becerile-
rin kazandırılması; gençlerin kültür, yaratıcılık ve 
girişimcilik alanlarında kavramsal, kuramsal tar-
tışmalara hakimiyet geliştirmeleri; yaratıcı kültür 
endüstrilerine ve politikalara yakından bakarak bu 
alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin (dijital 
okuryazarlık, pazarlama, girişimcilik, takım çalış-
ması, yaratıcı düşünce, inovasyon ve kültür politi-
kaları, kültürel ifadelerin çeşitliliği, fikri mülkiyet ve 
telif hakları, sosyal ve kültürel sermayelerin biriki-
mi başta olmak üzere) geliştirilmesi; uzun vadede 
ise dijital dönüşüme, inovasyon politikalarına hızla 
ve kolaylıkla adapte olabilecek, kendi kendine ve 
sürekli öğrenme pratiğini kolaylaştıran becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) de proje 
ortaklarından olup, eğitimler sürecinde bilgi ve de-
neyimlerini genç girişimci adaylarıyla paylaşacak-
lardır. Program kapsamında gençlerin sektörden 

uzman kişilerle bir araya getirilmesi ve deneyim 
paylaşımı sağlanması, katılımcıların sektörün işle-
yişini daha pratik bir şekilde öğrenmelerini ve bu 
kişilerle mentörlük ilişkileri geliştirmelerini uzun 
vadede de iş fırsatları yakalamalarını sağlayacaktır.

Yaratıcı Genç Girişimciler Yaz Kampı’na 30 üni-
versite öğrencisinin katılımı beklenmekte olup 
projeden faydalanmaya hak kazanan 30 katılımcı-
nın yaz kampı boyunca edindikleri becerileri kendi 
okullarında paylaşmaları teşvik edilecektir.  Yaz 
kampında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin içerik-
ler bir eğitim kitapçığına dönüştürülerek ilgili üni-
versitelerin kütüphanelerine gönderilecektir. Yine, 
hazırlanan eğitim kitapçığı, üniversitenin web si-
tesinde yer alacak ve sosyal medya ya da online 
platformlarda çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleriyle 
çok daha geniş bir kesim ile paylaşılacaktır.  

  

“BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU" 
VE "BAŞKENT KÜLTÜR 
YOLU" FESTİVALLERİ 

Bakanlığımızca düzenlenen ve 28 Mayıs’ta baş-
layan 12 Haziran’a kadar devam edecek olan 
"Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" 
festivallerinin 16 günde 2 bine yakın etkinliğe ev 
sahipliği yaparak 6 binden fazla sanatçıyı ağırla-
ması beklenmektedir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Mer-
kezi önünde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un 
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teşrifleri ve Türkiye’nin dört bir yanından 1.500 
fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşen Fotomara-
ton ile başladı. Festivalin bu yıl, 53 farklı kültür 
sanat kurumunun da katılımıyla 84 noktada, 4 
bin 500'ün üzerinde sanatçı ile bin 500'den fazla 
etkinlik ile tamamlanması planlanmaktadır. AKM 
festival boyunca, operadan dijital sanatlara, sine-
madan söyleşiye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine 
kadar geniş yelpazede etkinliğe ev sahipliği yap-
maktadır. İstanbul’un sokak ve meydanları festi-
val süresince sahneye dönüşerek sergi, söyleşi, 
konser gibi pek çok etkinlik, tarihi ve simgesel 
kültür sanat mekânlarında hayat bulmaktadır.

Festival kapsamında Rebetiko müziğinin önde 
gelen isimlerinden Glykeria, AKM Türk Telekom 
Opera Salonu'nda, açılışa özel bir konser verdi. 
Dünya prömiyerini geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu 
Festivali'nde yapan Sinan Operası, 29 Mayıs'ta 
yeniden seyircilerin karşısına çıkarak heybetli Os-
manlı mimarının görkemli yaşamını sanatseverlerle 
buluşturdu. Anna Prohaska ve Doğu Avrupa'nın 
geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik sah-
nesinde evrenselleştiren Barcelona Gipsy Balkan 
Orkestrası, Suzan Kardeş ile AKM Türk Telekom 
Opera Salonu'nda aynı sahneyi paylaştı. Don Kişot 

Balesi, Anadolu Ateşi, Troya, Amadeus ve daha 
birçok eser festival kapsamında yerini alırken ça-
lışmalarıyla tüm dünyada büyük ilgi gören Refik 
Anadol'un Hz. Mevlana'dan esinle hazırladığı dijital 
enstalasyonu 'Rumi', festival boyunca AKM Tiyat-
ro fuayede sanatseverlerle buluşmaktadır. Devlet 
Tiyatrolarının özel gösterimleri festivalde yerlerini 
alırken Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, 
'Kamera Arkası Sergisi' ve yönetmen söyleşilerine 
ev sahipliği yapmaktadır.  Türk müziğinin sevilen 
isimleri ücretsiz konserler ile hayranlarıyla müzik 
şöleni yaşatmaya devam etmektedir.

İlk kez düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali 
ise Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki özel açılış 
programıyla başladı. Bakanlığın, Ankara'nın tarihi 
ve kültürel değerlerine uluslararası ölçekte dikkati 
çekmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Kültür 
YoluFestivali'nin 560 etkinliğe ev sahipliği yapması 
planlanmaktadır.

"Başkent Kültür Yolu” rotası; 4.7 kilometrelik bir 
alanda, Ulucanlar Müzesi’nden başlayarak CSO 
Ada'ya kadar uzanan güzergahta Ankara Kalesi, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan ve Koç 
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Müzeleri, Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü 
Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma 
Hamamı, Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya 
ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri, Zi-
raat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera 
ve tiyatro binalarının yer aldığı Ankara'nın tarihi 
ve modern yüzünü yansıtan 70'i aşkın durakta 
hayat bulmaktadır.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Vene-
zuelalı El Sistema's Fusion Ensemble sanatse-
verlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ana Salon'da 
verilen konseri, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emi-
ne Erdoğan da izledi.

Festival boyunca CSO Ada, klasik müzikten dünya 
müziğine farklı sanatçıların konserlerine ev sahip-
liği yaparak dünyanın en iyi vokalleri arasında gös-
terilen İspanyol şarkıcı Buika, dünyaca ünlü Bosna 
Hersekli sanatçı Dino Merlin, 'Afrika’nın altın sesi' 
Salif Keita, ECHO Klassik ödüllü soprano Anna 
Prohaska gibi isimleri ağırlamaktadır. 

Festivalde ünlü sanatçılar ücretsiz konserleriyle 
sanatseverlere müzik festivali yaşatırken; seç-
kin tiyatro oyunları Büyük Tiyatro'da izleyiciyle 
buluşmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanlı-
ğı Senfoni Orkestrası festival kapsamında kendi 
sahnesinde dünya devlerine eşlik etmekte; Devlet 
Opera ve Balesi’nce 20 yıldır kapalı gişe oynayan, 
bale ile klasik Türk müziğini buluşturan 'Harem' 
festivale özel tekrar hazırlanarak Ankaralı sanat-
severlerin beğenisine sunulmaktadır. Birinci ve 
İkinci Meclis Binaları, Sümerbank Binası ve Genç-
lik Parkı da festival boyunca çok özel etkinliklerle 
sanatseverleri ağırlamaktadır.

Sanatseverler, 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye 
"www.beyoglukulturyolu.com" ve "www.baskent-
kulturyolu.com" internet siteleri ile "Beyoğlu Kültür 
Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" adlı mobil uygula-
maları üzerinden ulaşım sağlayabildiler. Bu şekilde 
sanatseverler, gerçekleşecek olan etkinlikler hak-
kında bilgi alıp kendilerine en yakın hangi mekanda 
hangi etkinlik olduğunu görüntüleme ve katılacağı 
etkinlikleri planlayabilme imkanına sahip olmuştur.

Diğer taraftan, Bakan Ersoy, şehirlerin gelişmesi-
ne önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde 
şehirlerin marka değerine katkı sağlamayı amaç-
ladıklarını, kültür ve turizmi birbirinden ayırmanın 
artık mümkün olmadığını, bu anlayışla uluslararası 
standartlarda kültür sanat altyapıları oluştura-
caklarını dile getirdi. Bu tür festivallerin kültürel 
hayata ivme kazandırmaya devam edeceğini, “Be-
yoğlu Kültür Yolu” ve “Başkent Kültür Yolu” ile atı-
lan adımları 1-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Di-
yarbakır Sur Festivali’nin takip edeceğini, 2023 yılı 
Mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir'i 
de dahil etmiş olacaklarının müjdesini verdi.
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26 NİSAN DÜNYA FİKRİ 
MÜLKİYET GÜNÜ ÇEŞİTLİ 

ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 
Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak ilan edilen 26 
Nisan gününün bu yıl “Fikri Mülkiyet ve Gençlik; 
Daha İyi Bir Gelecek İçin Yenilikçilik Günü” teması 
çerçevesinde kutlanmasına karar verilmiştir. Bu 
kapsamda, Bakanlığımızca yenilikçi ekonomide 
gençliğin öneminin vurgulanması ve fikri mülkiyet 
ile telif haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasına 
katkı sağlamak amacıyla bu yılki temadan da il-
ham alarak bu anlamlı gün tüm hafta boyunca 
gençlerle birlikte tüm paydaş kurumlarımız ile iş-
birliği içinde kutlandı.

Ülkemizin dört bir yanındaki gençlere ulaşabilmek 
için Milli Eğitim Bakanlığı’nın geniş erişim ağı EBA 
(Eğitim Bilişim Ağı) Platformunda telif haklarının 
önemi konusunda iletişim fakültesi öğrencileri-
nin hazırladığı ödüllü kısa filmler ve afişler payla-
şıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle de Polis 
Radyosunda yine gençlerin hazırladığı ödüllü radyo 
spotları yayınlandı. Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Radyo Televiz-
yon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)’nin bu hafta 
Bakanlığımız desteği ile üniversitelerde ve liselerde 
düzenlemekte olduğu konferanslarda Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü’nün uzmanlarının katılımı ile genç-
lerin telif hakları konusundaki bilgi ve farkındalık 
düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 26-28 Nisan 
2022 tarihleri arasında Ankara'daki üç pilot or-
taokulda Bakanlık sanatçıları, sektör temsilcileri 
ve Genel Müdürlük uzmanları ile öğrencileri bir 
araya getiren 3 günlük bir söyleşi programı dü-
zenlenmiştir. Ankara Bağlıca Ortaokulu’nda 26 
Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ilk söyleşide 
İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız ve Ba-
kanlığımız Tiyatro Sanatçısı Ebru Uysal ile Başd-
ramaturg Canan Kırımsoy günün anlam ve önemi 
kapsamında kendi mesleki deneyimlerini aktarır-
ken Kültür ve Turizm Uzmanı Filiz Erkuş Çetik 
telif hakları konusunda sunum yapmıştır.

Programın 2’nci gününde Ankara Nimet Bahri 
Kutluözen Ortaokulu’nda öğrencilerle gerçekleş-
tirilen söyleşide Kültür ve Turizm Uzmanı Hakan 
Evrim Tütüncü tarafından telif haklarına ilişkin 
bir sunum gerçekleştirilmiş; Ankara Devlet Kla-
sik Türk Müziği Sanatçısı Cumhur Koca ve Ba-
kanlığımız Devlet Tiyatroları Sanatçısı Özlem Gür 
Dokuyucu ve Başdramaturg Canan Kırımsoy ta-
rafından ise günün anlam ve önemi kapsamında 
kendi mesleki deneyimlerine ilişkin bilgi alışveri-
şinde bulunulmuştur.

28 Nisan Perşembe günü Eryaman Kooperatifler 
Birliği Ortaokulu’nda  gerçekleştirilen son söyleşi, 
Kültür ve Turizm Uzmanı Barış Gözübüyük’ün telif 
haklarına ilişkin sunumu ile başlamış olup,  Dev-
let Tiyatroları Sanatçısı Özlem Gür Dokuyucu ile 
Ankara Devlet Opera Bale Koro Sanatçısı Begüm 
Mengü’nün konuşmaları ile devam etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca seçilen ve Etimesgut İl-
çesinde yer alan Bağlıca Ortaokulu, Nimet –Bah-
ri Kutluözen Ortaokulu ve Eryaman Kooperatifler 
Birliği Ortaokulunda gerçekleştirilen söyleşilerde 
toplam 305 öğrenciye ulaşılmıştır. Üç gün bo-
yunca yapılan keyifli söyleşilerde Bakanlığımız 
uzmanları tarafından telif hakları konusunda ya-
pılan sunumlar sonrasında, öğrencilerimiz sanat-
çılarla, sanat ve sanatçı olmak üzerine sohbet 
etme fırsatı bulmuşlardır.
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TÜRK TELEKOM
OPERA SALONU AÇILDI

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde Türk Te-
lekom Opera Salonu'nun açılış galası, spor, siya-
set, kültür ve sanat dünyasından birçok ismin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy,  AKM 
ile sadece bir bina yapmadıklarını, aynı zamanda 
karakteri ve ruhu olan bir yaşam alanı inşa ettik-
lerinin altını çizdi. 

Ayrıca, Türk Telekom Opera Salonu’nun ses, ışık 
ve sahne sistemleri ile tasarımdan işlevselliğe, 
sanatseverlere unutulmaz deneyimler yaşatmak, 
sanatın ve sanatçının değerini yansıtmak için en 
son teknik ve teknolojik unsurlar kullanılarak inşa 
edildiğini ifade etti.  

“TELİF HAKLARI ALANINDA 
MESLEK BİRLİKLERİ 

YÖNETMELİĞİ” RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
42’nci maddesi kapsamında kurulan meslek bir-
liklerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümle-
ri içeren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri 
Yönetmeliği” 07/04/2022 tarihli ve 31802 sayılı 
Resmi Gazete ’de yayımlandı. Aynı tarihli Resmi 
Gazete ’de yayımlanan 5403 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile 
Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Fede-
rasyonları Hakkında Tüzük, 5404 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri 
İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip 
Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Yönetmelik, 5846 sayılı Kanunda ve ilgi-
li diğer mevzuatta gerçekleştirilen değişikliklere 
uygun düzenlemelerin yapılması, telif hakları sis-
teminde meslek birliklerinin işleyişini etkileyecek 
ulusal gelişmeler ile 2014/26/AB sayılı Telif Hak-
ları ve Bağlantılı Haklara İlişkin Toplu Hak Yö-
netimi ve İç Pazarda Müzik Eserlerinin İnternet 
Üzerinden Kullanımlarına İlişkin Hakların Çoklu 
Bölgesel Lisanslanması Hakkında AB Direktifi 
başta olmak üzere uluslararası gelişmeler doğrul-
tusunda meslek birliklerinin daha etkin ve şeffaf 
hale getirilmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağ-
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lanarak kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlarıyla anı-
lan Tüzük ’ün yerine geçmek üzere hazırlanmıştır.

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetme-
liği ile birliklere üye olma ve üyelikten çıkarılma 
koşulları yeniden düzenlenmiş, meslek birliklerine 
belirli objektif kriterlere dayalı olarak üyelik türleri 
belirleme ve bu üye türlerine göre seçme ve se-
çilme haklarını düzenleme yetkisi verilmiş, birlik 
faaliyetlerinin etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve he-
sap verilebilirlik ilkelerine göre yürütülmesine yö-
nelik yükümlülükler getirilmiş ve ayrıca telif geliri 
dağıtım usulü, kullanıcılarla ve diğer kuruluşlarla 
ilişkileri, şikâyet süreçleri, üyelik uyuşmazlıkları, 
birliklerin denetimi ve sona ermesi gibi hususlar 
da ilgili AB direktifi ve ulusal mevzuatımız göz 
önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir.

İlgili Linkler:
https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2022/04/20220407-17.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2022/04/20220407-15.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2022/04/20220407-16.pdf

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yö-
netmenliği detaylarına ulaşmak için:

https://www.telifhaklari.gov.tr/duyuru/Te-
lif-Haklari-Alaninda-Meslek-Birlikleri-Yonetmeli-
gi-Resmi-Gazete-de-yayimlandi-tıklayınız. 

TELİF HAKLARI EĞİTİM 
MERKEZİ EĞİTİMLERİ

• Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında 
Yazılımların Korunması Farkındalık 
Eğitimi Gerçekleştirildi.

 Bakanlığımızca desteklenen ve Yazılım Sanayici-
leri Derneği (YASAD) tarafından yürütülen “Türk 
Yazılım Eserleri Arşiv ve Ansiklopedi Projesi” kap-

samında, sektör temsilcilerine yönelik olarak Fikri 
Mülkiyet Hukuku Kapsamında Yazılımların Korun-
ması başlıklı çevrimiçi bilgilendirme semineri 30 
Mart 2022 tarihinde Telif Hakları Eğitim Merkezi 
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

YASAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Kayık-
lı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde 
Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) Öğretim Üyesi Dr. 
Eda Çataklar, Türk Patent ve Marka Kurumu Pa-
tent Uzmanı Bayram Daşbaşı ve Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü Uzmanları Diren Yeğen ve Ersin Eren 
tarafından sırasıyla;  yazılımların telif hakları ve sınai 
mülkiyet bakımından korunması ve isteğe bağlı ka-
yıt tescil uygulaması hakkında bilgilendirici sunumlar 
yapılmış ve katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

• "Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı” 
16-18 Mayıs 2022 Tarihlerinde 
Antalya’da Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ile Türkiye Adalet Akademisi ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan 
"Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Antal-
ya’da 100’ü aşkın hâkim ve savcıya yönelik olarak 
16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Fikri Mül-
kiyet Hukukçuları Toplantısı: Yargıtay ve Avrupa 
Birliği Adalet Divanı Kararları Hakkında Karşılaş-
tırmalı Perspektifler Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’ın açılış 
konuşması ile başlayan çalıştayda, Telif Hakla-
rı Genel Müdürlüğü adına söz alan Mevzuat ve 
Meslek Birlikleri Daire Başkanı Şükriye Şirin ko-
nuşmasında ülkemizde etkin bir telif hakları sis-
temi oluşturulması amacıyla idari uygulamaların 
yürütülmesi, kültür-sanat sektörünün güçlendiril-
mesi ve ihtiyaçlara cevap veren mevzuat düzen-
lemelerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların 
sürdürüldüğünü belirtmiştir. 

İlk gün gerçekleştirilen ve Yargıtay 7. Ceza Dairesi 
Başkanı Sn. Mehmet Mutlu’nun başkanlığını yap-
mış olduğu Ceza Kararları Oturumunda; Yargıtay 
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7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu tarafın-
dan Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçlarında Soruşturma 
Usulleri ve Koruma Tedbirleri konulu bir sunum 
yapılmış olup Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Dr. 
İhsan Baştürk tarafından manevi, mali veya bağ-
lantılı haklara tecavüz suçları incelenmiştir. Aynı 
oturumda ayrıca Yargıtay 7. Ceza Dairesi Tetkik 
Hâkimi Tuba Keleş tarafından bandrol suçları ve 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erol Demirtaş tara-
fından internetten erişimin engellenmesine yöne-
lik tedbirler hakkında sunumlar yapılmıştır. 

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Ayşe Odman Bozto-
sun’un yaptığı Telif Hakkı Oturumunda ise, Yargıtay 
11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Orhan Sekmen, Fikir ve 
Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yargı-
tay’ın Yaklaşımına değinmiş, Stokholm Üniversi-
tesinden Prof. Dr. Eleonora Rosati, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı tarafından 2017-2021 yılları arasında 
telif hakları hakkında verilen kararları değerlendir-
miş ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azra 
Arkan Serim, Bağlantılı Haklar konusunda Yargı-
tay’ın yaklaşımına ilişkin tespitlerini aktarmıştır. 

Çalıştayın üçüncü ve son günü Ankara Üniversi-
tesi Fikri Mülkiyet Hukuku Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Arzu Oğuz’un başkanlığını yaptı-
ğı Telif Hakkı ve Tasarım Oturumu ile başlamış; 
oturumun ilk yarısında Londra Şehir Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Enrico Bonadio 2017-2021 Yıl-
ları Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Tasarım 
Kararlarını değerlendirmiş, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson 
ise Yeni Yetki Belgesi Yönetmeliği ve Uygulamaya 
Yansımaları konulu sunumunu gerçekleştirmiş-
tir. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zehra 
Özkan Üner’in “NFT’lerin Telif Haklarına Yansı-
maları”na ilişkin değerlendirmelerini aktardığı ve 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. 
Eda Çataklar’ın “Telif Hakkı Sözleşmeleri (Cayma 
Hakkı)” konulu sunumunu gerçekleştirdiği oturu-
mun ikinci yarısının ardından yapılan Genel Değer-
lendirme ile çalıştay sona ermiştir.

ULUSLARARASI GELİŞMELER
• WIPO Eğiticilerin Eğitimi

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü ve Türk Patent Marka Kurumu 
arasında 17 Haziran 2015 tarihinde imzalanan 
Ulusal Fikri Mülkiyet Eğitim Merkezleri Kurulması 
Hakkında Mutabakat Zaptının güncellenmesi kap-
samında Fikri Mülkiyet Eğiticilerin Eğitimi Projesi 
(Training of trainers (ToT) yeniden başlatılmıştır. 
Proje kapsamında fikri mülkiyet alanında öğrenim 
ve iş deneyimi ya da akademik derecesi bulunan 
adaylar programa katılmış olup geçmiş tecrübele-
rinden hareketle kamu ve özel sektördeki profes-
yonel uygulayıcılar ile akademisyenlerden oluşacak 
karma bir grupla ilk eğitim modülü 6-17 Haziran 
2022 tarihlerinde başlatılacaktır. WIPO Eğiticile-
rin Eğitimi projesi kapsamında eğitim başlıklarının 
fikri mülkiyet alanından öncelikli olduğunu değer-
lendirdiğimiz (patentler, ticari markalar, telif hak-
ları vb.) konu başlıklarından oluşacak olup ayrıca 
fikri mülkiyet eğitim teknikleri hakkında modüllere 
bölünmüş yaklaşık 200 saatlik 8 kapasite geliştir-
me eğitimi eğitim programında yer alacaktır. 

o Eğitimci Eğitimi Temel Programı 

o İleri Eğitimci Eğitimi

o Tematik Eğitim (WIPO Geliştirme Gün-
demi konularında ve FM Uygulamasında 
öncelikli olarak belirli önemli FM alanlarının 
eğitimi) 

o Eğiticilerin Tematik Eğitimi (eğitim bece-
rilerinin belirli FM alanlarına uygulanması) 

o İç ve dış paydaşlara yönelik gerçek yaşam 
eğitim programları için iki oturumluk Koçluk 
ve Mentorluk Eğitimi 

200 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 
katılımcılara WIPO tarafından WIPO’nun uluslara-
rası uzmanlar kümesine dâhil edildiklerine dair bir 
sertifika verilecektir. 
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• Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve 
İnovasyon Devlet Ajansı’ndan 
(Kyrgyzpatent) Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü’ne Ziyaret

Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet 
Ajansı (KYRGYZPATENT) Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü’ne işbirliği ziyareti gerçekleştirdi.

Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet 
Ajansı Başkanı Rahat Kerimbayeva ve Telif Hak-
ları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’in başkanlığın-
daki heyetler arası görüşmede, Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü’nün idari yapısı, faaliyetleri, idari uygu-
lamaları ile telif mevzuatına ilişkin yapılan sunu-
mun ardından 2021 yılında ülkemiz ile Kırgızistan 
arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesin-
de yapılabilecek eğitim ve çalışmalara ilişkin isti-
şarelerde bulunuldu.

• 21 Mayıs Diyalog ve Kalkınma için 
Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO) tarafından Kültürel Çeşitlilik Evrensel 
Bildirgesi’nin 2001 yılında kabul edilmesinin ardın-
dan 2002 yılında kültürel çeşitliliğin teşvik edilme-
si amacıyla 21 Mayıs günü “Diyalog ve Kalkınma 
için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü” olarak ilan 

edilmiştir. Her yıl 21 Mayıs’ta “Diyalog ve Kalkınma 
için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü” kapsamında 
dünya kültürlerinin zenginliği kutlanırken, barış ve 
sürdürülebilir kalkınma için kültürler arası diyalo-
ğun önemi vurgulanmaktadır.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu tarafından kabul edilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında kültürel 
çeşitlilik önemli bir başlıktır.  Kültürlerin çeşitlili-
ğinden ve yaratıcı potansiyellerinden yararlanarak 
toplumların sürdürülebilir kalkınmadan yararlan-
masının sağlanmasına diyalog ile ulaşılabileceği 
düşünülmektedir.

• Yaratıcı Endüstri 4.0:
Yeni Bir Küreselleşmiş Yaratıcı 
Ekonomiye Doğru Raporu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD) tarafından, Endüstri 4.0 olarak bilinen 
otomatik teknoloji ve gelişmiş internet iletişimin-
deki hızlı değişikliklerin yaratıcı ekonomi üzerin-
deki etkilerini inceleyen “Creative Industry 4.0: 
Towards A New Globalized Creative Economy 
(Yaratıcı Endüstri 4.0: Yeni Bir Küreselleşmiş Ya-
ratıcı Ekonomiye Doğru)” Raporu yayınlanmıştır. 
Yaratıcı ekonominin küresel gayri safi yurtiçi ha-
sılaya katkısına yönelik tahminler, dünya ticareti-
ne katkısıyla aynı doğrultuda, yaklaşık % 3 olarak 
ortaya konmaktadır. Bu katkının, Yaratıcı Endüstri 
4.0'ı karakterize eden dijitalleşme ve ileri tekno-
lojilerdeki artışla güçlendirilmesi beklenmektedir. 
Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma açısından 
özellikle küçük, gelişmekte olan ülkeler açısından 
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Raporda önemli görülen hususlar

• Yaratıcı Endüstri 4.0, teknoloji transferini 
hızlandırabilir; 

• İş ürün geliştirmeye geldiğinde iç pazarın 
büyüklüğü artık bir sınır olmayacaktır; 

• Yeni niş pazar fırsatları ortaya çıkıyor. 

Diğer bir önemli gözlem de uygun teknolojiye ula-
şılabilirliğin yeterli olmadığı; paydaşların kullanımı-
na sunulması hususudur. Rapor, Yaratıcı Endüstri 
4.0'ın potansiyelinden ekonomik ve sosyal kalkın-
ma için yararlanmayı amaçlayan bir dizi politika 
seçeneğinin altını çizmektedir.

Söz konusu Rapora, https://unctad.org/webfl-
yer/creative-industry-40-towards-new-globali-
zed-creative-economy linki üzerinden ulaşılabil-
mektedir.

• UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliği 
Uluslararası Fonu (IFCD) Başvuru 
Çağrısı

UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ)’ nin 
18. maddesi gereğince kurulan Uluslararası Kültürel 
Çeşitlilik Fonu (IFCD)’nun 2005 Sözleşmesine taraf 
olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür 
politikaları geliştirme, araştırma ve uygulama yapan 
projelere destek sağlamaktır.

2005 Sözleşmesine taraf gelişmekte olan ülkeler-
deki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşları ve bu ülkelerde faaliyet gösteren Uluslararası 
Sivil Toplum Kuruluşlarının başvurabileceği Kültürel 
Çeşitlilik Uluslararası Fonu’na 2022 dönemi için son 
başvuru tarihi 15 Haziran 2022’dir. 

Başvurular, https://en.unesco.org/creativity/ifcd/
apply linki üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
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