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Türkiye Yaratıcı İş Kupası

Bakanlığımız tarafından desteklenen ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi tarafından gerçekleşti-
rilecek olan “Yaratıcı İş Kupası” dünyanın tek 

uluslararası yaratıcı işletme kupasıdır. Yaratıcı İş Ağı’na 
başvuran ülkelerde, ülke temsilcilikleri ve ülke kültür 
bakanlıkları aracılığıyla fonlama imkanları, yatırımcı 
buluşmaları gibi çeşitli etkinlikleri kapsamaktadır. Ya-
ratıcı ekonomiyi güçlendirmek üzere oluşturulmuş bu 
küresel hareket ve profesyonel ağ sayesinde bugüne 
dek toplam 80 ülkede düzenlenen bu yarışmada, ka-
tılımcı ülkelerin kazananları bir dünya kupasında bu-
luşmaktadır. Bu şekilde, ülkemiz temsilcileri, Türkiye 
Yaratıcı İş Kupası yarışması ile 80’den fazla ülkenin 
yer aldığı dünyanın en büyük yaratıcı işletme/ ekono-
mi ağının bir parçası olmaya hak kazanmaktadır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştır-
maları Merkezi (IEU-KREA) dünya çapında tanınırlığı 
olan Yaratıcı İş Ağı’nın ulusal temsilciliğini yapmakta 
ve 2020 yılından bu yana Türkiye Yaratıcı İş Kupası’nı 
düzenlemektedir. Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerdeki 
gücünü uluslararası alana taşımak, yaratıcı fikirleri 

çekim merkezi haline getirmek ve gençleri yeni pro-
jeler yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktır. Bu sa-
yede ülkemizde yaratıcı endüstriler alanında çalışan 
profesyonellerin ulusal ve uluslararası alanlarda gö-
rünürlüklerini artırmalarına, iş birlikleri sağlamalarına 
aracı olmakta ve uluslararası fon kaynaklarına ulaş-
masına imkân sağlamaktadır.

Türkiye Yaratıcı İş Kupası yarışmasında görsel tasa-
rımdan ürün tasarımına, yeni medyadan sosyal fay-
daya, merkezinde yaratıcılık olan farklı disiplinlerden 
yaratıcı girişimler, küçük-orta ölçekli işletmeler ya-
ratıcı ekonomilerin görünürlüğünü arttırarak ve bu 
alanlarda çalışmalar yaparak kültür endüstrilerine 
katkı sağlamaktadır. Yarışma kapsamında etkinlik 
web sitesi kurulması, oryantasyon toplantısı ve ta-
kımlara bire bir mentorluk oturumlarının düzenlen-
mesi,  ödül töreninin yapılması ve seçilen takımın ve 
CBN (creative business network) ulusal temsilcisinin 
CBN Dünya finallerinin yapılacağı şehre ulaşımı ve 
konaklama giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.
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Müzisyenlerin Sosyal Güvenliği 
Çalıştayı

Bakanlığımız tarafından desteklenen ve İcracı Sanat-
çılar ve Müzisyenler Meslek Birliği tarafından düzen-
lenen “Müzisyenlerin Sosyal Güvenliği Çalıştayı”  An-
kara’da gerçekleştirilmiştir. İki gün süren çalıştay ile 
ülkemizde müzik sektöründe istihdam edilen bireyle-
rin sosyal güvenlik alanındaki farkındalık düzeylerinin 
tespit edilmesi ve bu alanda sosyal güvence sağlan-
ması için model önerisi geliştirilmesi planlanmıştır.

Müzik meslek birlikleri olan MESAM-MSG-MÜYOR-
BİR-MÜYAP ve MÜZİK BİR ile müzik alanında sivil 
toplum kuruluşları olan MÜZİKSEN ve MÜZSAN’ın 
müzisyenleri temsil ettiği çalıştayda işveren temsil-
cileri olan TESKON-ADEF-EDEF-DÜSİEF yer almış-
tır. Müzisyenlerin ve meslek kuruluşlarının yoğun ilgi 
gösterdiği çalıştay gerçekleştirilen çalışmalar sonra-
sında grup çalışmalarının raporlarının okunması ile son 
bulmuştur. 

Çalıştay sonucunda ortaya çıkarılacak model ile müzik 
sektöründe kayıt dışı istihdam edilen yaklaşık 25.000 
kişinin kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Proje çıktısı 
olarak 250 adet kitap basılması ve çalıştayın kayda alı-
narak dijital mecralarda yayınlanması öngörülmektedir.

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ 
DESTEK VE TEŞVİK REHBERİ 

2023 YAYINLANDI
                   
Kültür endüstrileri,  tüm dünyada her ülkenin kendi-
ne özgü kültür potansiyelini göstermesi ve ekonomik 
açıdan ölçülebilir değer zinciri oluşturması bakımından 
sürdürülebilir kalkınmanın temel dinamikleri arasında 
kabul edilmektedir. Yaratıcılık ve bilgiye dayalı yüksek 
katma değere sahip eser, kültürel ürün ve içerikleri 
üreten ve dünya ölçeğinde rekabetçi bir yapıya sahip 
bir ülke olma hedefiyle sahip olduğumuz potansiyeli-
mizi ortaya çıkarmanın yanı sıra yaratıcı kültür endüst-
rilerimizin istihdam, milli gelir ve dış ticarete katkısını 
artırmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca ve ilgili tüm Kamu ku-
rumları tarafından sağlanan yaratıcı kültür endüstri-
leri odaklı destek, teşvik ve sponsorluk uygulamala-
rının toplum tarafından bilinirliğini artırarak en güncel 
bilgiye toplu olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla 
bir başvuru kaynağı olarak hazırlanan  “Kültür En-
düstrileri Destek ve Teşvik Rehberi” ilk olarak 2020 
yılında yayınlanarak kamuoyunun ilgisine sunulmuştu. 
Rehber, güncel ve yeni bilgiler doğrultusunda hazır-
lanarak 2023 yılı Ocak ayında yeniden kamuoyunun 
ilgisine sunulmuştur. 

 Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploa-
ds/2023/01/09/KULTUR-ENDUSTRILERI-DES-
TEK-VE-TESVIK-REHBERI-2023.pdf

https://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2023/01/09/KULTUR-ENDUSTRILERI-DESTEK-VE-TESVIK-REHBERI-2023.pdf


2022 YILI BANDROL TESCİL  
VE KORSANLA MÜCADELE  
İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Bakanlığımız tarafından, 2022 yılına ilişkin müzik, si-
nema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema 
alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir 
ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen ka-
yıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistik-
lerine ait veriler açıklanmıştır.

Bandrol istatistiklerine göre süreli olmayan yayın 
bandrolü satışı, 2022 yılında 380 milyon 296 bin 402 
adet olarak gerçekleşmiştir.

Süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türleri-
ne göre en fazla bandrol satışı önceki yıl olduğu gibi 
2022 yılında da eğitim kategorisindeki yayınlarda ol-
muştur. Yıl boyunca eğitim alanında 131 milyon 85 
bin 404 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kültür 
kategorisinde 89 milyon 425 bin 895, yetişkin kurgu 
edebiyat kategorisinde 69 milyon 681 bin 428, çocuk 
kategorisinde 45 milyon 747 bin 6, inanç kategorisin-
de 33 milyon 9 bin 72, ithal yayımlar kategorisinde 5 
milyon 709 bin 704, akademik alanda 5 milyon 336 
bin 417 ve gençlik kitapları kategorisinde 301 bin 476 
adet bandrol satılmıştır.

2022 yılında, Bakanlığımız bandrol satış verileri ve 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere ücretsiz olarak 
dağıtımını gerçekleştirdiği 300 milyon 662 bin 793 
adet kitapla birlikte toplamda 680 milyon 959 bin 
195 adet süreli olmayan yayın üretilmiştir.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafi-
yetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen 
eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphaneler-
den ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen 
ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç, kişi başına 
düşen fiziki kitap sayısı 2022 yılında bir önceki yıla 
göre yaklaşık yüzde 5 artarak 7,97’ye yükselmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında 742 
adet sinema ve 486 adet müzik yapımcı sertifika-
sı düzenlenmiş olup 2021 yılına göre yüzde 70 artış 
gösteren yapımcı sertifikası sayısı toplamda 1.228’e 
yükselmiştir.

2022 yılında hak sahiplerinin talebi doğrultusunda 
gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 
1.853 olup bu işlemlerde ilk sırayı 791 tescil ile bilgisa-
yar programları almıştır. Ayrıca; 665 ilim ve edebiyat 
eseri, 246 güzel sanat eseri, 87 sinema eseri ile 64 
musiki eserinin kayıt-tescili de yapılmıştır.

2022 yılında sinema alanında 475 film tescil edilerek 
48 bin 440 bandrol satılırken; müzik alanında 1.735 
yapım tescil edilmiş ve 927 bin 551 adet bandrol satışı 
gerçekleştirilmiştir.

Dijital oyunlarda ise 46 tescil işlemiyle birlikte 131 bin 
999 bandrol satılmıştır. Sinema ve müzik yapımları ile 
bilgisayar oyunları için, 2022 yılında toplamda 1 milyon 
107 bin 990 bandrol satışı yapılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan-
lığından alınan verilere göre korsanlıkla mücadele 
kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren “İl Denetim Ko-
misyonları” 2022 yılında 1.163 denetim faaliyeti ger-
çekleştirmiş, bu denetimler kapsamında 626 bin 859 
materyal ele geçirilmiştir.
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KÜLTÜR VE TURİZM  
BAKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası’nın tarihi salonunda düzen-
lenen törenle sahiplerini buldu. 

Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, bu ödüllerin 
kültür ve sanat dünyasına çok önemli bir katkı sağla-
dığını, kültür ve sanatın uzun soluklu bir yolculuk ol-
duğunu, kadim şehirlerin bir günde kurulmadığını, dü-
şünce ekolleri, edebiyat anlayışları, bilimsel atılımların, 
felsefi ve ahlaki öğretilerin de günübirlik anlayışlarla 
meydana gelmediğini, tarihi yapılarla tarihi yapanların 
köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıktı-
ğını ifade etti.

Ülkelerin ve milletlerin en büyük gücünün insan po-
tansiyeli ile birlikte kültür ve sanata verilen değer 
olduğunu ifade eden Sayın Ersoy, Bakanlık olarak 
yapılan çalışmalarda, kültürümüzü ve sanatımızı des-
teklemek için bütün gücümüzle çalışıldığını, bu top-
raklara ait eserlerin yurt dışından getirtildiğini, çağın 

ihtiyaçlarına göre gelenekselle modernitenin yan yana 
getirildiğini belirtmiştir.  

Yaptıkları çalışmalarla kültür ve turizmin birbirini des-
tekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir ekosistem 
olmasını sağladıklarını, gerçekleştirdikleri projelerle 
Bakanlığın adeta bir icracı bakanlık haline geldiğini, 
Türkiye için sembol birçok projeye imza attıklarını, at-
maya da devam ettiklerini vurgulamıştır.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Ya-
vuz’un başkanlığındaki jüride; Bakan Yardımcısı Ah-
met Misbah Demircan, Ömer Faruk Belviranlı, Mus-
tafa Kurt, Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Prof. Dr. İskender 
Pala ve Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı. Değerlendirme 
sonucu Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Kenan Yavuz 
Etnografya Müzesi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve 
Eğitim Vakfı olmak üzere toplam 3 kuruluş bu yıl 
ödüle layık görüldü.
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KÜLTÜR EKONOMİSİ 2021 
İSTATİSTİKLERİ YAYINLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırla-
nan Kültür Ekonomisi 2021 İstatistikleri 1 Aralık 2022 
tarihinde yayınlandı. 
Kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre %31,8 
artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür 
harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 
yılında %1,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK, 01.12.2022, Sayı: 45686

2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel 
devlet harcamalarının payı %52,4 oldu.
Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin ci-
rosu önceki yıla göre %61,4 artarak 145 milyar 186 
milyon 559 bin TL olurken, faktör maliyetiyle katma 
değeri %64,1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin 
TL oldu.

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %110,6 ar-
tarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kül-
türel mal ithalatı bir önceki yıla göre %29,8 artarak 
37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal 
ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2021 yı-
lında %4,3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal 
ithalatı içindeki payı %1,6 oldu.

Kaynak: TÜİK, 01.12.2022, Sayı: 45686

Kültürel istihdam 2021 yılında bir önceki yıla göre 
%8,4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda 
olanların %63,1’i 30-54 yaş grubunda, %28,8’i 15-29 
yaş grubunda, %7,9’u ise 55 ve daha yukarı yaş gru-
bunda yer aldı.

Kaynak: TÜİK, 01.12.2022, Sayı: 45686

Kültür Ekonomisi 2021 İstatistiklerine aşağıdaki link-
ten ulaşabilirsiniz:

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kul-
tur-Ekonomisi-ve-Kulturel-Istihdam-Istatistikle-
ri-2021-45686
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BLOCKCHAIN TÜRKİYE  
PLATFORMU (BCTR) 

TARAFINDAN HAZIRLANAN 
“NON-FUNGIBLE TOKEN  

(NFT) - NİTELİKLİ FİKRİ TAPU 
RAPORU” YAYINLANDI

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif 
olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) 
tarafından hazırlanan “Non-Fungible Token-Nitelikli 
Fikri Tapu Raporu” yayınlandı. Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü olarak yakından takip ettiğimiz ve projelendi-
rilme sürecinde katkı sağladığımız NFT Raporu kendi 
alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere ha-
zırlanmıştır.
 
NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu göste-
ren  bir tür sertifika olarak nitelendirilmekte ve  bu 
özelliğiyle de telif hakları alanında ispat kolaylığı açı-
sından dikkat çekici bir konumdadır. Bu benzersiz di-
jital varlıklar; dijital eserlerin niteliği, eser üzerindeki 
mali hakların devri ve telif haklarına ilişkin muhtemel 
uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir.
 
Bu sebeple; Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) 
tarafından yayınlanmış olan “Non-Fungible Token-Ni-
telikli Fikri Tapu Raporu”; ulusal ve uluslararası tüm 
güncel hukuki düzenleme ve çalışmaları detaylıca in-
celeyerek NFT’lerin gelecekteki kullanım alanlarına ve 
ulusal ve uluslararası düzenlemelerde özellikle fikri 
mülkiyet hukuku kapsamında dünyada yapılan hu-

kuki düzenlemelere ilişkin güncel değerlendirmeler 
içermesi bakımından oldukça faydalı bir yayın olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://bctr.org/wp-content/uploads/2023/01/
NFTRaporV03.pdf

MESLEĞİM KÜLTÜRÜM: 
GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER 

GELİŞİMİ PROJESİ  
TAMAMLANDI

Bakanlığımız desteği, Ankara Ticaret Odası İDEA 
ve Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrile-
ri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) koor-
dinatörlüğünde, yaratıcı ekonomiye genç girişimciler 
kazandırmak amacıyla hayata geçirilen “Mesleğim 
Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Ka-
riyer Gelişimi Projesi”nin kapanış toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi.
           

Söz konusu proje ile ülkemizdeki yaratıcı kültür en-
düstrilerinin “Mesleki ve Yaygın Eğitim” düzeyinde 
desteklenmesi ve geliştirilmesi kapsamında mesleki 
ve yaygın eğitim hedef kitlesinin eğitim düzeyine ve 
ihtiyaçlarına uygun “kültürel girişimcilik” ve “kültür 
endüstrisinde kariyer gelişimi” eğitim içerikleri geliş-
tirmek, eğitim içeriklerini eğitici eğitimi formatında 
(Video, PDF, Sunu vb.) dinamik bir web sitesinde ya-
yınlamak, farklı kültür endüstrisi alanlarındaki eğitici-
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lerin bu içeriklerden faydalanması için sektör, yerel 
yönetimler, eğitim camiası ve STK’larda farkındalık 
yaratmak amacıyla yola çıkılmıştır.  16-29 yaş arası 
hedef kitlede kültürel üretimin ticarileşmesi, girişim-
cilik ve pazara erişim konularında farkındalık yaratıl-
ması, girişimcilik ekosisteminde mesleki eğitim düze-
yindeki girişimcilere ve bağımsız çalışanlara uygun 
ekosistemlerin geliştirilmesi için sektörde yaratıcı kül-
tür endüstrileri bilinci oluşturulması hedeflenmiştir.

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI 
(2024-2028) FİKRİ MÜLKİ-
YET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU OTURUMLARI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Fikri Mülkiyet 
Hakları Özel İhtisas Komisyonu ilk oturumu, kamu, 
özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin 
katılımıyla 16 Aralık 2022 tarihinde ve ikinci oturumu 
15 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenle-
nen Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu 
çalışmaları ile fikri mülkiyet sisteminden etkin yarar-
lanılmasını sağlamak üzere; bu sistemin yenilikçilik ve 
Ar-Ge faaliyetlerine, yeni teknolojiye dayalı yatırım-
ların artışına, fikri hak temelli yaratıcı endüstrilerin 
geliştirilmesine ve toplamda kalkınma ve ekonomik 
büyümeye katkısının artırılmasına yönelik politika ve 
tedbir önerilerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.        

GENÇ SANAT: 9. GÜNCEL  
PROJE YARIŞMASI

Bakanlığımızca, güncel sanatı ve genç sanatçıları des-
teklemek amacıyla düzenlenen “Genç Sanat: 9. Gün-
cel Proje Yarışması”nın teması, Âşık Veysel Şatıroğ-
lu’nun vefatının 50. Yılı olan 2023’ün, “Âşık Veysel Yılı” 
ilan edilmesi münasebetiyle, “Uzun İnce Bir Yoldayım” 
dizesi olarak belirlenmiştir.
Resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni med-
ya, karışık teknik gibi yenilikçi üretimlerin teşvik edi-
lerek daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen ya-
rışma, Âşık Veysel’in ifade gücünün ve kendine özgü 
sanat felsefesinin genç sanatçıların eserlerine etkisini 
ortaya koymalarını hedeflemektedir.

Yarışma Ödülleri
• 5 Adet Başarı Ödülü 24 Bin Türk Lirası Artı 

Başarı Belgesi
• 5 Adet Mansiyon Ödülü 12 Bin Türk Lirası Artı 

Başarı Belgesi
• 20 Adet Sergileme 3.500 Türk Lirası Artı Katılım 

Belgesi

Yarışma başvuruları, 14 Ağustos - 4 Eylül 2023 ta-
rihleri arasında e-devlet bağlantılı https://gorselsa-
nat.ktb.gov.tr/  internet adresinden çevrim içi olarak 
yapılabilecektir.
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UNESCO KÜLTÜREL 
İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN 

KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 
(KİFAÇ)  2005 SÖZLEŞMESİ 16. 
HÜKÜMETLERARASI KOMİTESİ

UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması 
Ve Teşviki (KİFAÇ)  2005 Sözleşmesi 16. Hükümet-
lerarası Komitesi 7-10 Şubat 2023 tarihleri arasında 
UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde fiziken 
gerçekleştirilmiştir. 

 

7-10 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantı 
ülkemizce çevrimiçi ve fiziken takip edilmiş olup top-
lantının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Kültür-
den Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Otto-
ne de ülkemiz ve Suriye halkına başsağlığı dilediğini, 
UNESCO’nun bahse konu depremden etkilenen kül-
tür varlıklarının korunmasına yardımcı olmaya hazır 
olduğunu; 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Meksi-
ka’da düzenlenen Mondiacult 2022 Konferansı sonu-
cunda BM Genel Sekreterine 2030 sonrası dönemde 
kalkınma gündeminde kültürün özel bir hedef olarak 
belirlenmesi çağrısında bulunulduğunu; kültür sektö-
ründeki kırılganlığın Covid-19 salgını sonrasında de-
vam ettiğini; bölgeler ve ülkeler arasındaki gelir eşit-
sizliğinin arttığını; temel özgürlükler ve sanat 

özgürlüğüne kısıtlamalar getirildiğinin görülebildiğini 
ve sanatçılar ile kültür sektörü çalışanlarının zorluk-
larla karşılaştıklarını söylemiş; Uluslararası Kültürel 
Çeşitlilik Fonu’nun (IFCD) kuruluşundan bu yana ge-
lişmekte olan 65 ülkedeki 129 projeye 9,4 milyon 
ABD doları maddi kaynak sağladığını ve kültür sektö-
rünün yeniden yapılandırılması hedefi bağlamında sivil 
toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliğinin artırılmasının 
elzem olduğunu ifade etmiştir.

Sekretarya’nın 2022 faaliyet raporunun ele alındığı 
gündem maddesinde, Komite ve gözlemci üyelerin 
temsilcileri müdahalelerinde genel olarak, ülkemizde 
meydana gelen deprem felaketi sonucu oluşan can 
kaybı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmişler, 2005 
Sözleşmesi’ne geçtiğimiz sene içinde taraf olan Pa-
kistan’a tebriklerini sunmuşlar, kültürel ifadelerin ko-
runmasının önemine değinmişler, 2005 Sözleşmesi 
Sekretaryası’nın kapasitesinin artırılmasının gerek-
tiğini ifade etmişler ve kültürel projelere daha fazla 
kaynak ayrılamamasının üzüntü verici olduğunu kay-
detmişlerdir.

Toplantıda alınan diğer kararlar sonucu, Taraf Dev-
letlerce hazırlanması gereken dört yıllık dönemsel ra-
porların tümünün aynı tarihte 2005 Sözleşmesi Sek-
retaryası’na ulaştırılması; 17. Hükümetlerarası Komite 
toplantısı sırasında mikro, küçük ve orta ölçekli kültü-
rel ve yaratıcı sektörlerle çevrimiçi çalışma toplantısı 
düzenlenmesi ve KİFAÇ Sözleşmesi’nin tanınırlığının 
artırılması amacıyla “UNESCO Kültürel İfadelerin Çe-
şitliliğinin Korunması ve Teşviki” adıyla bir ödül teşkil 
edilmesine yönelik Sekretarya tarafından hazırlıklara 
başlanması hükme bağlanmıştır.
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