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Moda Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Erdem Eren:

Moda ürünlerinin 
ömürlerinin kısa; 
stil, renk gibi 
özelliklerinin 
önemli; çeşitlerinin 
fazla ve bunları 
satın alacakların 
sayısının 
tam olarak 
belirlenemediğine 
işaret eden Eren, 
İnternet’ten yapılan 
faaliyetlerin her 
geçen gün arttığını 
söyledi. Eren, 
küreselleşen moda 
endüstrisinde, 
rekabet 
üstünlüğünün 
kazanılması için 
markalaşma, 
tasarım, üretim, 
satış-pazarlama, 
dağıtım ve lojistik 
stratejilerinin 
kurgulanması ve 
yönetilmesinde 
moda hukukunun 
önem taşıdığının 
altını çizdi.

“M oda/tekstil/ konfeksiyon ve bilişim” ana  temalı “Dosya” sayfalarımız için  Moda 
Hukuku Enstitüsü ile görüştük.  Sorularımızı Moda Hukuku Enstitüsü Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdem Eren yanıtladı. 

Moda hukukunun geleneksel moda pazarları gelişen ülkelerde oturup pratik zeminini 
bulduğuna değinen Eren, Türkiye’de ise yeni geliştiğini söyledi. Eren, moda hukukunun moda 
sektörünün değer zincirinin her aşamasında (tasarım, üretim, satın alma, dağıtım ve tüketim 
gibi) moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmek için birçok farklı hukuk 
disiplinini içinde barından bir hukuk dalı olarak karşımıza çıktığını bildirdi.
Enstitü, mesleki birikim ve deneyime sahip uzman, avukat ve akademisyenlerin önderliğinde 
moda sektörünün hukuki zeminin sağlamlaştırmak için moda hukuku alanında eğitim 
ve sertifika programları düzenliyor. Eren, küreselleşen moda endüstrisinde, rekabet 
üstünlüğünün kazanılması için markalaşma, tasarım, üretim, satış-pazarlama, dağıtım ve 
lojistik stratejilerinin kurgulanması ve yönetilmesi aşamasında moda hukukunun büyük önem 
taşıdığına dikkat çekti.
Moda ve buna bağlı hazır giyim ve tekstil sektörlerinin, post modern tüketim pazarının en 
büyük aktörlerinden biri olduğunu belirten Eren, sektörün küresel endüstride ekonomik 
ve kültürel zeminini sağlamlaştırmasına karşın, gelişim ve küresel pazarda rekabet 
üstünlüğünün kazanılması için büyük bir öneme sahip olan hukuki zeminini tam anlamıyla 
oluşturamadığını vurguladı.

Moda ürünlerinin ömürlerinin kısa, stil, renk gibi özelliklerinin önemli, çeşitlerinin fazla ve bu 
ürünleri satın alacakların sayısının tam olarak belirlenemediğine işaret eden Eren, pazarlama 
ve satışın, moda sektöründe çok önemli olduğunun altını çizdi.

Ürünlerin hedef tüketiciye doğru yer ve doğru zamanda akışının gerçekleştirilmesinde İnternet 
üzerinde yapılan faaliyetlerin her geçen gün arttığını anlatan Eren, hukuken korunmayan 
bir marka ve tasarımın, katma değer yaratma sürecine ciddi zararlar vereceğini vurguladı. 
Eren’e göre, marka ve tasarım taklitçiliğinin ekonomik değerinin milyar Avro’yu geçtiği moda 
endüstrisi pazarında, ciddi zararlara uğramamak için korunma stratejileri iyi belirlenmeli, 
moda endüstrisinin değer zincirinin her aşamasında, taraflar arasındaki sözleşmeler, küresel 
pazardaki rekabet etme gücüne katkı sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

Hukuken korunmayan bir marka ve tasarım, katma değer 
yaratma sürecine ciddi zararlar verir
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-Moda hukuku nedir? 

-Moda hukuku, her ne kadar Amerika 
Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa ve 
İngiltere gibi geleneksel moda pazarlarının 
geliştiği ülkelerde oturmuş ve pratik 
zeminini bulmuş bir hukuk disiplini olsa da 
Türkiye’de birçok moda disiplininde olduğu 
gibi yeni gelişmekte ve sektörün hukuki 
ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyor. 

Moda Hukuku, başta Fikri Mülkiyet Hukuku 
olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, 
Uluslararası Ticaret Hukuku, Reklam 
Hukuku, Rekabet Hukuku ve Bilişim 
Hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde 
barındırıyor. 

Moda Hukuku, moda endüstrisi pazarında, 
bir ürünün kavramsal tasarım aşamasında 
bu ürün üzerindeki fikri ve sınaî hakların 
korunmasından, üretim, pazarlama-satış, 
tüketim ve sonrası aşamalarına kadar ki 
süreçlerde belirlenen stratejilerin hukuki 
zeminini oluşturma noktasında değer 
zincirinin tüm aşamalarında pratik zeminini 
bulan yeni bir hukuk dalı olarak karşımıza 
çıkıyor.

Türkiye’de ilk defa Moda Hukuku Enstitüsü 
tarafından, sektörün aktörleri olan, 
tekstil şirketlerine, tasarımcılara, tasarım 
ofislerine, tasarım dernek ve birliklerine 
küresel moda pazarında rekabet 
üstünlüğünün kazanılması, sektörde 
yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı 
bilincin gelişmesi ve sektörün değer 
zincirinin yönetim stratejilerin yönetilmesi 
için eğitimler veriliyor.

-Moda hukuku neden var? 

-Moda tasarım sektöründe bir ürünün ve 
hizmetin, kavramsal tasarımından tüketiciye 
erişimine kadar gerekli olan tüm faaliyetleri 
içeren değer zincirinin iyi kurgulanması 
ve yönetilmesi gerekiyor. Küreselleşen 
moda endüstrisinde, rekabet üstünlüğünün 
kazanılması için bu süreçlerdeki markalaşma, 
tasarım, üretim, satış-pazarlama, dağıtım 
ve lojistik stratejilerinin 
kurgulanması ve yönetilmesi 
aşamasında moda hukuku 
büyük bir önem taşıyor. 

Söz konusu değer zincirinin 
yönetim stratejilerinin 
sağlıklı bir şekilde 
belirlenmemesi ve 
yönetilmemesi, amaçlanan 
rekabet üstünlüğünün elde 
edilememesine neden olur. 

Moda hukuku, bu süreçlerde 
değer zincirinin her 
aşamasında söz konusu 
stratejilerinin belirlenmesi 
ve yönetilmesiyle 
yaratıcı ve katma değer 
yaratmaya odaklı bilincin 
gelişmesine ve bu sayede 
de küresel pazarda 
rekabet üstünlüğünün elde 
edilmesinde büyük bir öneme sahip. 

Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomiler 
Raporu’na göre, 2005 yılında “moda” başlığı 
altında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
dünya ihracatındaki payı yüzde 53,02 olduğu 
görülüyor. Türkiye’nin bu alanda dünya 
ihracatındaki payı ise, sadece yüzde 0,9’da 
kalıyor.

-Moda Hukuku Enstitüsü olarak neler 
yapıyorsunuz?
 
-Post modern tüketim pazarının en büyük 
aktörlerinden biri olan moda ve buna bağlı 
hazır giyim ve tekstil sektörleri, küresel 
endüstride ekonomik ve kültürel zeminini 
sağlamlaştırmasına rağmen, sektörün gelişimi 

ve küresel pazarda rekabet 
üstünlüğünün kazanılması 
için büyük bir öneme sahip 
olan hukuki zeminini tam 
anlamıyla oluşturamadı.

Rekabetin arttığı ve küresel 
ağlarla değer zincirinin 
biçimlendiği günümüzde, 
dünyada moda ve tekstil 
sektörlerinin yapısal 
özellikleri de dikkate 
alındığında, rekabet 
üstünlüğünün kazanılması, 
katma değer yaratmaya 
odaklı yaklaşımların gereği 
ve markalaşma, tasarım ve 
pazarlama stratejilerinin 
önemi yapısal değişimi 
kaçınılamaz hale getiriyor.
 
İşte bu noktada moda 
hukuku, moda sektörünün 

değer zincirinin her aşamasında (tasarım, 
üretim, satın alma, dağıtım ve tüketim gibi) 
moda endüstrisinin yapısal sorunlarına 
çözümler getirmek için birçok farklı hukuk 
disiplinini içinde barından bir hukuk dalı 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Moda Hukuku Enstitüsü olarak, işbirliği 
içerisinde olduğu üniversiteler ve 
akademilerle birlikte konularında gereken 

akademik ve mesleki birikim ve tecrübeye 
sahip uzman avukat ve akademisyenlerin 
önderliğinde moda sektörünün hukuki 
zeminin sağlamlaştırmak için moda hukuku 
alanında eğitimler ve sertifika programları 
düzenliyoruz.

-Günümüzde moda endüstrisinde, İnternet 
üzerinde yapılan elektronik yayıncılık, 
sosyal medya platformları, elektronik ilan 
ve reklam faaliyetleri, İnternet yazılımları, 
elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri 
faaliyetler her geçen gün artıyor. Söz konusu 
bu faaliyetlerin hukuki zemini oluşturuldu 
mu? Bu anlamda ne gibi hukuki sorunlar 
gündeme gelebilir?

-Pazarlama ve satış, moda sektöründe diğer 
sektörlerden daha fazla öneme sahip. Çünkü 
moda ürünlerinin ömürleri kısa, stil, renk 
gibi özellikleri önemli, çeşitleri fazladır ve 
bu ürünleri satın alacak olan alıcı sayısı tam 
olarak belirlenemiyor. Moda ürünlerin hedef 
tüketiciye doğru akışını, doğru yer ve doğru 
zamanda gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

Günümüzde moda endüstrisinde, İnternet 
üzerinde yapılan elektronik yayıncılık, sosyal 
medya platformları, elektronik ilan ve reklam 
faaliyetleri, İnternet yazılımları, elektronik 
mal ve hizmet ticareti ve benzeri faaliyetler 
her geçen gün artıyor. Söz konusu bu 
faaliyetlerin hukuki zeminin oluşturulması ve 
bu doğrultuda hareket edilmesi oldukça önem 
taşıyor. 

Örneğin, mesafeli alım-satım sözleşme 
örnekleri hazırlanması, abonelik sistemlerinin 
kurulması, tüketicilerin haklarının 
korunması, telif ve fikri ve sınai hakların 
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İnternet üzerinden kullanımı için hukuki 
altyapı kurulması, kişisel verilerin 
korunması ve kişisel bilgi kullanımı 
amaçlı teyit sitemlerinin oluşturulması, 
reklam amaçlı ya da diğer önemsiz 
e-posta trafiği, kişisel ya da kurumsal 
sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) 
ile mücadele edilmesi, alan adı ve 
hizmet sağlayıcı edinme işlemlerine 
hukuki destek sağlanması, erişim 
engelleme kararlarına karşı önlem 
ve kararların uygulamaya konulması, 
altyapı hizmetleri ve standartları ile 
diğer benzeri konularda planlama, tip 
sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların 
çözümü gibi sürelerin sağlıklı bir şekilde 
yönetilmesi şirketlerin sürdürülebilir 
rekabet üstünlüğünü kazanma 
süreçlerinde oldukça önemli.

-Rekabet edebilme açısından Türk 
tekstil firmalarını, diğer ülkedekilerle 
kıyasladığımızda ne tür avantaj ve 
dezavantajlar gözlemliyorsunuz? 
Sektörünün önündeki en büyük 
sorunlar sizce nelerdir?

-Sektörün en önemli sorunlarının 
başında, değer zincirinin sağlıklı bir 
şekilde kurgulanmaması ve katma değer 
yaratmaya odaklı bilincin gelişmemesini 
sayabiliriz. Sektörde değer zinciri 
olarak bilinen faaliyetlerin (pazarlama 
ve satış, lojistik, insan kaynakları 
yönetimi,satış sonrası hizmetler vb..) 
uluslararası pazardaki rakiplerine 
kıyasla daha etkin ve farklılık yaratacak 
bir şekilde gerçekleştirebilmesi 
gerekiyor. Rekabetin arttığı ve küresel 
ağlarla değer zincirinin biçimlendiği 
günümüzde, değer zincirinin ilk 

fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden 
biri. Türkiye’de, 2012 yılında gerçekleştirilen 
152,7 milyar dolarlık ihracat içinde tekstil ve 
hammaddeleri yüzde 5’lik bir payla 7,8 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Hazır giyimde 
ise yüzde 10,5 pay ile 16 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirilerek sektör, Türkiye ekonomisi 
içindeki yerinin önemini ortaya kondu. 2023 
yılında 20 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşması öngördüğümüz pazarda yukarıda 
altını çizdiğimiz konuların dikkate alınmasının 
söz konusu bu hedeflere ulaşmada büyük bir 
önem taşıdığını düşünüyoruz.

-Sürdürülebilir moda Türkiye’de çok yeni bir 
kavram. Bu noktada Türk tekstilcileri için 
önerileriniz nelerdir?

-Bir moda tasarımcısı için, kendi bireysel 
deneyimleriyle biçimlendirdiği, yeniliği ve 

basamağı olan tasarım aşaması olmak üzere 
diğer tüm aşamalarda başta hukuki zeminin 
sağlamlaştırılması gerekiyor. Bu süreçlerde 
markanın, tasarımın ve tüm fikri hakların 
hukuken korunmasını sağlamak büyük önem 
taşıyor. 
Hukuken korunmayan bir marka ve tasarımın 
katma değer yaratma sürecine ciddi 
zararlar vereceği çok açık. Marka ve tasarım 
taklitçiliğinin ekonomik değerinin milyar 
Avro’yu geçtiği moda endüstrisi pazarında, 
ciddi zararlara uğramamak için korunma 
stratejileri iyi belirlenmeli. Bunlara ek 
olarak, moda endüstrisinin değer zincirinin 
her aşamasında taraflar, aralarında söz 
konusu hak ve yükümlüklerini içeren birçok 
sözleşmeyi imzalıyorlar. Bu sözleşmelerin de 
küresel pazardaki rekabet etme gücüne katkı 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. 
Tekstil ve hazır giyim, bugün Türkiye’de, en 

estetiği bünyesinde barındıran 
düşünceyi ya da imajı 
ürüne dönüştürme sürecini 
zihninde kurgulaması ve 
yönetmesi yani bir tasarımı 
ortaya çıkartması oldukça 
basit. Ancak bir tasarımcı 
için, oluşturduğu tasarım 
ürünlerle sektöre nasıl 
gireceği ve burada nasıl kalıcı 
olacağı oldukça zorlu bir 
süreç. Tasarımcının, sektörde 
sürdürülebilir bir rekabetin 
parçası olacak şekilde hangi 
ölçekte bir şirket kurması 
gerektiği, şirketin finansman, 
vergilendirme, hukuki 
altyapısının ve buna benzer 
süreçlerin boyutlarının ne 
şekilde olacağını bilmesi 
gerekiyor.

 
Tekstil şirketleri de şirketin nasıl rekabet 
edeceği, hedeflerinin neler olması gerektiği 
ve bu hedefleri gerçekleştirmek için 
hangi politikaların uygulanması gerektiği 
konularında genel bir formül geliştirmek 
zorunda. Başka bir ifadeyle, rekabet 
etme şeklini ( tasarım koruma stratejisi, 
ürün stratejisi, konumlandırma stratejisi, 
markalaşma, fiyatlandırma stratejisi, küresel 
strateji, üretim stratejisi, satış-pazarlama, 
dağıtım stratejisi, vb…) ve nerede rekabet 
edildiğini (rekabet sahası, pazar ve rakiplerin 
seçilmesi) iyi kurgulamalı ve yönetmeli. Değer 
zincirinin tüm aşamalarının iyi kurgulanması 
ve yönetilmesi kadar, katma değer yaratmaya 
odaklı bilincin gelişiminin de söz konusu 
rekabet üstünlüğünün kazanılması açısından 
büyük bir öneme sahip olduğu görülüyor.
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