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SON DÖNEMDE SAĞLANAN 
PROJE DESTEKLERİ

Çekim Alanı: Konya Yaratıcı Kültür Endüstrileri  
Kuluçka Merkezi Projesi

Bakanlığımız tarafından desteklenen ve Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilecek olan proje ile “Çekim Alanı: 

Konya Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merke-
zi”nin kurulması planlanmaktadır. Projede, sanat 
eseri ortaya koyabilecek yetkinlikte 16-29 yaş ara-
sı, Konya’da yaşayan veya öğrenim gören gençlerin 
dijital eser üretme farkındalığı kazanması ve dijital 
eserler ortaya koyması, sanatçıların dijital ortamda 
sanatlarını icra edebilecekleri erişilebilir, inovatif bir 
alan tasarlanması amaçlanmaktadır. Bir yıl sürmesi 
planlanan proje kapsamında maksimum 900 kişiye 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

Ekim ayında başlayacak proje çerçevesinde dü-
zenlenecek olan “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Pa-
neli”ne Ali Ercan Özgür, Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu 
Okandan, Görgün Taner, Prof. Dr. Marcus Graf gibi 
alanında ünlü isimlerin katılması planlanmaktadır. 
Proje kapsamında “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Ya-
tırımcı Pazarı”nın düzenlenmesi planlanmakta; ay-
rıca yine önemli isimlerin eğitimci olarak yer alaca-
ğı Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kış Okulu eğitimleri 
sonucunda hazırlanan çalışmalar Dijital Sanatlar 
Sergisi’nde sergilenecektir.



Gençlerin Kültür Endüstrileri Alanında 
Girişimciliğinin Teşvik Edilmesi Projesi

Kütahya’nın zengin kültürel mirasının önemli bir par-
çasını oluşturan kendine özgü desenlerinin unutul-
maya başlanması nedeniyle proje çerçevesinde ger-
çekleştirilecek çalışma ile eski desenlerin yeniden gün 
yüzüne çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaç ile yola 
çıkan ve Bakanlığımızca desteklenen ve Kütahya Be-
lediye Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek olan “Gençle-
rin Kültür Endüstrileri Alanında Girişimciliğinin Teşvik 
Edilmesi” projesi ile Kütahya dijital teknolojiler ile do-
natılmış olan “Geleneksel Sanatlar Kuluçka Merkezi”ne 
sahip olacaktır. 

Proje ile dijital desen kütüphanesi kurulacak olup de-
senlerin yeniden kazandırılması için usta sanatçı-aka-
demisyen ve öğrenci iş birliğinin gerçekleşeceği ortam 
sağlanacaktır. Nisan ayında başlayan ve bir yıl sürmesi 
planlanan projeden 40 öğrencinin faydalanması plan-
lanmaktadır. Bir yılın sonunda 20 desen ile dijital desen 
kütüphanesi yayına alınacak olup Dumlupınar Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu son sınıfta 
yer alan 40 öğrenciye girişimcilik, dijital pazarlama ve 
iş planı hazırlama eğitimlerinin yanı sıra ayrıca 150 sa-
atlik mentorluk eğitimi verilecektir. Projenin sonunda 
yenilikçi en az 5 ürün geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca, Avrupa Seramik Şehirler Ağından iki yetkilinin 
davet edileceği bir organizasyonda, Avrupa’da seramik 
sanatının gelişimi için özgün tasarım trendleri semine-
ri düzenlenecektir.

Xtopia worldbuilding.live Projesi

Bakanlığımızca desteklenen ve Xtopia Teknoloji ve 
Organizasyon Ticaret Limited Şirketi tarafından yü-
rütülecek olan proje ile ülkemizden global bir start-
up çıkarılarak hedef kitlenin iş dünyası ve sektör 
temsilcileriyle direkt etkileşimlerinin olması, kariyer 
hedeflerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlığı 
alabilmeleri, fikir-ürün arasındaki bütün fazlarda aktif 
rol oynayabilmeleri ve bu alanda beceri geliştirebilme-
lerinin yanı sıra dijital ortamda gençlerin dahil olabi-
leceği yeni iş modellerinin yaratılması, gençlerin yeni 
pazarlara giriş imkanının artırılması ve multidisipliner 
işbirlikleri oluşturmalarında kolaylık sağlanması hedef-
lenmektedir.

Proje kapsamında Etkileşimli Dijital Platform / Apli-
kasyon Prototipi hazırlanması, her ay bir çalıştay dü-
zenlenmesi ve bir etki raporunun hazırlanması plan-
lanmaktadır. 12 ay sürmesi planlanan projede bir yılın 
sonundaki ilk 6 ayda işbirlikçi ve kullanıcılardan geri 
bildirimler alınarak etki ölçümleri yapıması, iyileştirme 
tasarımlarının hazırlanması, sonraki 6 ayda ise apli-
kasyonun Beta versiyonunun hazır edilerek bir son-
raki sene için 300.000 kullanıcının yer alması öngö-
rülmektedir.  
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“ESERE SAYGILI, KORSANA 
KARŞIYIZ’’ 6.ULUSAL SLOGAN 

LOGO VE AFİŞ YARIŞMASI 
SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakanlığımız desteğiyle Türkiye İlim ve Edebiyat Ese-
ri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından bu yıl 
altıncısı düzenlenen “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” 
Ulusal Slogan, Logo ve Afiş Yarışması sonuçlandı.

Slogan, logo ve afiş dalında eserleri ile dereceye gi-
ren ortaokul ve lise öğrencileri ödül töreni öncesinde 
Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışmalarımız 
hakkında bilgi edindi.

Bakanlığımız desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirli-
ğiyle İLESAM tarafından yürütülen bu sosyal sorum-
luluk projesi ile ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımı-
za yönelik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
doğrultusunda telif hakkı ve korsan kavramlarına iliş-
kin farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. İki aşa-
malı olarak tasarlanan sosyal sorumluluk projesinin 
ilk ayağında bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiş 
olup,  ikinci ayağında ülke çapında katılım sağlanan 
slogan, logo ve afiş yarışması düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz, İLESAM ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı temsilcileri ile bir araya gelinerek yapılan jüri 
değerlendirmesi sonucunda slogan, logo ve afiş kate-
gorilerinde; ortaokul ve liseler arasında ilk 3 dereceye 
giren 18 öğrenci ödüle layık görülmüştür.

Söz konusu yarışmada ödül alan öğrencilerimizin 
eserlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.korsanakarsiyiz.com/2058/%E2%80%-
9Cesere--saygi l i ,-korsana-karsiyiz%22--6u-
lusal-slogan-logo-ve-afis-yarismasi--sonuclari-- 
aciklandi

TELİF HAKLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ - 

ÜNİVERSİTELER İŞBİRLİĞİNE 3 
YENİ ÜNİVERSİTE KATILDI

Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından ülkemizde telif 
hakları bilgi seviyesinin artırılması amacıyla gerçekleş-
tirilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, ülkemizin telif 
hakları konusunda ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan kay-
nağının oluşturulmasına katkı sunulabilmesini teminen 
bünyesinde fikri mülkiyet, kültür endüstrisi ve kültür 
politikaları alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri 
yürüten üniversitelerimizle iş birliği içerisinde çalışma-
lar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Kapadokya Üniversi-
tesi arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları sonu-
cunda hazırlanan protokol 14 Haziran 2022 tarihinde 
Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ile Rektör 
Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından imzalanmıştır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Rektörlük ma-
kamı olarak kullanılan Ulus’taki tarihî binada 16 Ağus-
tos 2022 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile 
taraflar, telif ve rekabet hukuku ile kültür politikaları 

http://www.korsanakarsiyiz.com/2058/%E2%80%9Cesere--saygili,-korsana-karsiyiz%22--6ulusal-slogan-logo-ve-afis-yarismasi--sonuclari--aciklandi


ve yönetimi alanlarında güç birliği yapma niyetlerini 
imza altına almıştır.

Necmeddin Erbakan Üniversitesi ile Telif Hakları Ge-
nel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü 
ile fikri mülkiyet ve yaratıcı kültür endüstrileri alanında 
akademik ve teknik düzeyde ortak çalışmalar yapıl-
ması, karşılıklı bilgi ve tecrübe transferi, ortak veri ve 
kaynak kullanımı, birlikte eğitim ve akademik yayın 
hazırlanması gibi başlıklarda işbirliği yapılması öngö-
rülmüştür.

“YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI 
İŞLETMELER DESTEK 
PROGRAMI İŞ BİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ” İMZALANDI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı arasında hazırlanan Yaşayan Kültür 
Mirası İşletmeler Destek Programı İş Birliği Protokolü, 
24 Haziran 2022 tarihinde Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından imza altına alınmıştır. Böylece, geleneksel, 
kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tut-
muş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeleri güçlen-
dirip bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağ-
lamak için “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek 
Programı” hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından Sanatçı Tanıtım 
Kartı verilen veya sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulu-
sal Envanterinde yer alan ya da Ticaret Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal 
Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Liste-
sinde yer alan işletmelere KOSGEB aracılığıyla destek-
ler sağlanacaktır. Program; işletmelere geri ödemesiz 
olarak kuruluş gideri, işletme ve yetiştirme desteği, 
makine-teçhizat gideri ile tanıtım ve pazarlama başlık-
larında olmak üzere dört tür destek verilmesi şeklinde 
planlanmıştır. Destek programı sayesinde hem gelene-
ğimizdeki usta-çırak ilişkisinin canlandırılması, sanatçı-
ların işgücü ile desteklenerek atölyelerinin geliştirilmesi 
hem de kişilerin meslekleri yerinde öğrenerek yetişmiş 
eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Program kapsamında ön başvuru sürecinin tamamlan-
masının ardından KOSGEB, 1 Eylül itibariyle KOBİ Bilgi 
Sistemi üzerinden kesin başvuruları almaya başlamış 
olup başvurular 30 Eylül’e kadar devam edecektir. 
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GELECEK GENÇLERİN DESTEK 
PROJESİ KAPSAMINDA 

DESTEKLENEN PROJELER 
HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bakanlığımızca, gençlerin kültür endüstrileri alanındaki 
yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenme-
si ve bu şekilde kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun 
vadede ülkemiz kültür endüstrilerine katkı sunmala-
rı; kültür sanata erişimini ve onların bu alandaki giri-
şimcilik kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik hedefler 
doğrultusunda kültür endüstrilerinde gençlerin yara-
tıcılık ve girişimcilik potansiyelinin artırılması amacıyla 
“Gelecek Gençlerin Destek Programı” oluşturulmuş-
tur. Program kapsamında desteklenen projelere Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü de aktif katılım sağlayarak 
destek vermektedir. Bunlar arasında; 

• İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Bilim ve Tek-
noloji Park işbirliğinde yürütülen “İmece/CraftHu-
b-Zanaat Odaklı Yaratıcı Girişimcilik Merkezi” proje-
si tanıtım programı 8 Haziran 2022 tarihinde Tarihi 
İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda gerçekleştirilmiştir. 

• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi ve İnternet Medya ve Bilişim Federas-
yonu işbirliği ile yürütülen “Gençler Dijital Kültür 
Endüstrisi Sektörüne Giriyor” projesi 14 Haziran 
2022’de açılış programı ile başlamıştır.

                  

• Ankara Bilim Üniversitesi ve Hacettepe Üniver-
sitesi işbirliği ile yürütülen “Yaratıcı Genç Girişim-
ciler Yaz Kampı” projesi 21 Haziran 2022’de açılış 
programı ile başlamıştır.

• İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen 
“Stop-Motion Animasyon Atölyesi” projesi galası 
30 Haziran 2022’de katılımcı gençlerin işlerinin de 
gösterildiği çevrimiçi buluşma ile yapılmıştır.

• S.S.İnogar Sosyal Kalkınma Yardımlaşma İnovas-
yon ve Proje Danışmanlığı İşletme Kooperatifi 
tarafından düzenlenen “Gençler İçin Kültür-Sa-
nat Girişimcilik Programı Start-ART’ın” tanıtımı 5 
Temmuz 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

                  



CREA CENTERS 
KULLANICILARINI BEKLİYOR!

 Crea Centers Projesi, yaratıcı bireylerden oluşan bir 
topluluğa ev sahipliği yapan ve 5 farklı ülkede merkez-
leri bulunan bir Avrupa Birliği “Karadeniz Havzasında 
Sınır Ötesi İşbirliği 2014–2020 Programı” projesidir.

Bu kapsamda Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Ro-
manya ve Ukrayna’da 5 ayrı Crea Center hizmet ve-
recektir. Merkezlerin en büyüğü Türkiye’de Çekme-
köy’de yer alan Crea Centers’dır. 

Uluslararası bir ağ ile işbirliği yaparak, yaratıcı ve kültürel 
endüstriler alanında çalışan birey ve şirketlerin Türkiye 
ve Avrupa’da artmasına katkı sağlayan bir Yaratıcılık 
Merkezi olmak misyonu ile yola çıkan Proje ile yara-
tıcı birey ve şirketlere çalışma alanı sağlamak, kültürel 
ve yaratıcı endüstrilerde bir komünite kurmak, yaratıcı 
birey ve şirket çalışanlarına ekipman desteği sağlamak, 
uluslararası ağ kurma ve iş birliği desteği sağlamak ve 
sektörel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler verilmesi 
hedeflenmektedir.

Crea Center’da üyeler tam donanımlı paylaşımlı ofisle-
re, çeşitli etkinlik, eğitim ve seminerler gibi olanakların 
tümüne ücretsiz ulaşabilecektir. Detaylar ve başvuru 
için creacenter.cekmekoy.bel.tr veya creacenters.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

TELİF HAKLARI EĞİTİM 
MERKEZİ EĞİTİMLERİ

	Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sanat İcra 
Kurumlarına Yönelik Telif Hakları Eğitimi 
Gerçekleştirildi.

 

Telif Hakları Eğitim Merkezi’nin eğitim faaliyetleri kap-
samında 23 Haziran 2022 tarihinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sanat İcra Kurumlarına Yönelik Telif Hakla-
rı Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programına İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi, Devlet Opera ve Bale Genel 
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Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü birim-
leri çalışanlarından yaklaşık 40 kişi katılım sağladı.

Genel Müdürlüğümüz Kültür ve Turizm Uzmanları Ol-
cay HAYTA ve Mehmet SAVAŞ tarafından “Telif Hak-
larına İlişkin Temel Kavramlar” ve “Meslek Birliklerinin 
Lisans Sözleşmesi Uygulamaları” konularında sunum-
lar yapıldı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği eğitim program soru 
cevap bölümünün ardından sona erdi.

               

ULUSLARARASI GELİŞMELER
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
“Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması”
                         

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 
imzalanması planlanan “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık 
Anlaşması (KEOA)”nın Birinci Tur Müzakereleri 26-27 
Nisan 2022 tarihlerinde İstanbul’da, İkinci Tur Müza-
kereleri ise 22-24 Haziran 2022 tarihlerinde Dubai’de 
gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Anlaşmanın üçüncü tur müzakereleri ön-
cesinde, taraflarca hazırlanan taslak Anlaşmanın fikri 
mülkiyet haklarına ilişkin kısmı üzerinde, 10-11 Ağus-
tos 2022 tarihlerinde çevrimiçi toplantılar yapılmış 
olup üçüncü tur müzakereleri ise 6-9 Eylül 2022 ta-
rihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 2022 
yılı Genel Kurulu

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 2022 yılı Genel 
Kurul toplantıları 13-22 Temmuz 2022 tarihleri arasın-
da İsviçre’nin Cenevre kentindeki WIPO merkezinde 
COVID-19 pandemisi ile ilgili sağlık ve güvenlik tedbir-
lerine uygun olarak hibrit bir formatta gerçekleştiril-
miştir. İki bölümden oluşan toplantıların 13-15 Temmuz 
2022 tarihleri arasındaki ilk bölümü üyelerin bakanlar 
seviyesinde temsilcilerinin katılımına ayrılırken, 18-22 
Temmuz 2022 tarihlerindeki ikinci bölümü ise daha 
önceki Genel Kurul toplantılarında mutat olduğu üzere 
teknik uzmanların katılımıyla yürütülmüştür. 



www.telifhaklari.gov.tr

+90 (312) 470 6814

telifkulturendustri@ktb.gov.tr

https://twitter.com/ktbtelifhaklari

Atatürk Bulvarı Derman Sk. No: 29 
06050 Opera/Ulus/ANKARA


