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Değerli Üyemiz; 

COVID-19 salgını öncesi yurt dışında düzenlediğimiz uluslararası etkinlikleri tekrar Kuzey 
Makedonya ile başlatıyoruz. GESAM’ın sadece “gerekli evrakları ulaştırarak başvuran” 100 üyesinin 
eserleri ile iştirak edebileceği “GESAM/ULUSLARARASI KUZEY MAKEDONYA TÜRK SANATÇILARI 
SERGİSİ” 10 Ekim 2022/Pazartesi günü, Kuzey Makedonya’nın başşehri Üsküp’te açılacaktır. 5 gün 
açık kalacak olan bu SERGİ, Yunus Emre Üsküp Türk Kültür Merkezi’ne bağlı Kurşunlu Han’da 
gerçekleşecektir. İstediğiniz türdeki çalışmanızla iştirak edebileceğiniz bu SERGİ için GESAM’ın Posta 
Çeki veya Banka hesabına 650.-TL’yi “GESAM-ULUSLARARASI KUZEY MAKEDONYA SERGİSİ” 
notuyla havale edebilirsiniz. Konu ile ilgili GESAM telefonuna mesaj gönderip, ayrıntılı bilgi 
isteyebilirsiniz. Bu konuda hazırlanacak (Türkçe ve Makedonca) KATALOG, eserleri yer alacak 
üyelerimize 4’er adet verilecektir. Lütfen başvurunuzu, 9 Eylül 2022/Cuma gününe kadar yapınız. 

Daha önce de duyurduğumuz üzere; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirdiğimiz “Telif Hakları Bağlamında Sanat ve Tasarım İntihalleri 
Çalıştayı” kitabının dağıtımına devam etmekteyiz. Önceki haftalarda whatsapp mesajları ile 
duyurduğumuz ve web sitemizde de ilan ettiğimiz üzere, bu yayını GESAM merkezine gelen üyelere 
imza karşılığında sunmaktayız. 

Öte yandan Bakanlığımız tarafından 2021 yılında hazırlanan yeni YETKİ BELGESİ’ni bütün 
üyelerimize doldurmaları dileğiyle göndermiş, bunları daha sonra Ankara’da iseniz elden getirmenizi, 
Ankara dışında iseniz (zarf içinde) GESAM’a ulaştırmanızı rica etmiştik. Bu yeni YETKİ BELGESİ’ni 
doldurmayan (ellerine bu yeni Yetki Belgesi ulaşmayan) Üyelerimizin (üyeliklerinin söz konusu 
olamayacağını) tekrar “Önemle” hatırlatırız. Anlaşılmayan hususlar için GESAM’ı (0 533 917 37 76) 
veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nü (0 312 470 68 14) arayabilirsiniz. 

Bu arada; Eylül veya sonraki aylarda GESAM’da bir Cumartesi günü konuşma yapmak 
istiyorsanız, lütfen bunu bildiriniz. 

Temas etmek istediğimiz diğer husus aidat ödentileridir. Ağustos 2022’ye ulaşmış 
bulunuyoruz. Lütfen (henüz yatırmadıysanız) 2022’ye ait yıllık 75 TL olan aidatı (ve varsa önceki yıllara 
ait aidatlarınızı) (106105 numaralı Posta Çeki hesabına veya Türkiye İş Bankası Ankara/Kızılay Şubesi 
IBAN Nu: TR20 0006 4000 0014 2141 3181 52’ye) havale edebilirsiniz. Bu ödemeyi GESAM’a gelerek 
nakit veya kredi kartı ile de gerçekleştirebilirsiniz. Borcunuzun bulunup / bulunmadığını 0 533 917 37 76 
numaralı telefonumuza (mesaj atarak) öğrenebilirsiniz. Bildiğiniz üzere “GESAM sadece siz değerli 
Üyelerinin” aidatları ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Telif Hakları veya başka konularda sormak istediğiniz bir konu var ise, onu da GESAM 
telefonuna 7/24 whatsapp mesajı atabilir, sorunuza cevap alabilirsiniz. 

Sizlere; hayırlı, sağlıklı, başarılı ve huzurlu günler dileriz. 
 
Saygılarımla. 
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