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MESAM’a
İSO 9001
belgesİ
Avrupa Bİrlİğİ
delegelerİyle
toplantı

Kalİte Yönetİm Sİstemİ çalışmalarına
başlayan MESAM, bu sİstem İle İş
akışının daha sİstematİk yürümesİnİ
ve kurumsal altyapı revİzyonunun
süreklİlİk kazanmasını hedeflİyor
MESAM, uluslararası alanda 500 binden fazla kurumda ortak bir
yönetim modeli olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başladı. Kuruluş amacı, eser sahiplerine haklarını olabilecek en
ekonomik yolla kazandırmak olan MESAM, bu sistem ile iş akışının
daha sistematik yürümesini ve kurumsal altyapı revizyonunun süreklilik kazanmasını hedefliyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARA
UYGUNLUĞU BELGELENECEK

MESAM, kalite yönetim sistemi yaklaşımın temel hedeflerinden
olan “standardizasyon” ile, iş akış sistemlerinde küresel sürecin bir
parçası olacak.
Meslek Birliği, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları
sürecinde,  ihtiyaçlarına yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler ile iç
denetimini oluştururken; çalışanlarının da kurum amaçları ve hedefleri doğrultusunda gerekli eğitimleri almasını sağlayacak.
MESAM alacağı ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ile telif hakları
alanındaki çalışmalarının uluslararası standartlara uygunluğunu da
belgelemiş olacak.
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Yönetİm Kurulu Başkanı
Arİf Sağ’ın katıldığı toplantıda
Türkİye de fİkrİ hakların pratİk
uygulamalarında yaşanan
problemler ve çözüm önerİlerİ
konuşuldu

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM
ve Avrupa Birliği Delegeleri Ankara’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. 29-30 Ocak tarihlerinde yapılan toplantılara MESAM adına Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ ve
Hukuk Birimi Sorumlusu Avukat Ece Berkman katıldı.
Fikri ve Sınai Haklar diyalog görüşmeleri kapsamında yapılan toplantının temel konusu 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri kanunu dahilinde, Türkiye de fikri hakların
pratik uygulamalarında yaşanan problemler ve çözüm
önerileriydi.

DİYALOG TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

Yapılan toplantılarda eser sahibi meslek birlikleri olarak MESAM, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
MSG, Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu
W, Avrupa Birliği Delegeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
Telif Hakları Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundu.
Meslek birlikleri ve Avrupa Birliği Delegasyonu Temsilcilerinin diyalog toplantıları önümüzdeki süreçte de devam
edecek.

/ KÖŞE /

MESAM’ın değişen yüzü

Arif SAĞ
MESAM, Yönetim Kurulu Başkanı

MESAM, üye yapısı, kuruluşu ve deneyimi itibariyle müzik sektöründe
Türkiye’nin en büyük meslek kuruluşu.
Yedi bin üyesi bulunan, üreten, düşünen
ve sürekli aktif olan böyle bir kurumu yönetmeye talip olduğumuzda “işimizin hiç de kolay olmadığını” biliyorduk.
MESAM’da yeni bir ivme kazandırmak için
birlikte görev aldığımız Yönetim Kurulu’ndaki
çok değerli arkadaşlarım da bunun farkındaydı. Ama bizler “zor olanı” seçmiştik ve bunu
başarmaya karalıydık.
Öncelikle MESAM, “Kapalı kapılar ardında
yönetilen” bir kurum olmayacaktı.
Başkan olarak ben dahil, üyelerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık.
Şeffaflığı yönetim biçimimizin en önemli
düsturu saydık.
Bunun yeterli olmadığının da farkındaydık. Hak mücadelesi için kurulan MESAM’ın
üyelerine ürettikleri eserlerden daha çok telif
geliri sağlaması gerekiyordu. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey MESAM’ın gelirlerini arttırırken, borçlarını da düşürmekti.
Nitekim, dergimizin bu sayısında sizlere
sunduğumuz “Geçmiş Dönem Zararları Kapatılıyor” başlıklı sayfada, yıl yıl, kalem kalem
nelerin değiştiğini sizlerin dikkatine sunduk.
Ekibimizin çalışmaları ile MESAM’ın
2011-2012 dönemine ait gelirlerini eski yıllara oranla %26 arttığını söylemem yeterli.
Biz zamanımızı, bazılarının yaptığı gibi
“sosyal medya” pencerelerinde, sizlerin aklını
karıştırmak, yalan ve iftira üretmek, MESAM
Yönetimini karalamakla harcamıyoruz. Biz zamanımızı, sektörün hak sahiplerinin güç birliğinin sağlanmasıyla, Türkiye’deki telif hakları
pastasının 700 ile 1 milyon Euro’ya çıkarılması için harcıyoruz, hatta gecemizi gündüzümüze katıyoruz.
İşte bu nedenledir ki MESAM’ın çağrıda bulunması ve öncülük yapmasıyla ME-

SAM-MÜYAP-MSG “tarihi toplantılar” için
bir araya geliyor. Sadece bu toplantılardaki
olumlu rüzgar ve güç birliği ile yetinmeyi düşünmüyoruz.
Değerli MESAM üyeleri...
Bize görev verdiğiniz için sizleri önemsedik. Bu nedenle geçmiş her dakika, boş laflara
yanıt vermek için harcanmış her dakika sizler
içinde büyük kayıp.
Bizler, “yönetim beceriksizliği” sergileyerek yıllarca sizleri istedikleri gibi yönetenlerden olmayacağız. MESAM’ın yeni yönetim
vizyonu “hak sahiplerine, hak ettiklerini” vermektir. İşte bu çerçevede MSG ile gecesini
gündüzüne katan toplantılardan sonra ortaya çıkan “Yeni ortak ofisimizle”, sizlerin büyük
çabalarla ortaya çıkardığınız eserlerinizin
gerçek haklarını alma yolunda dev adımlarla
yürüyoruz. Bizler, yazımın başında da belirttiğim gibi yaptığımızı, yapamadıklarımızı sizlere anlatmak için hep çaba içinde olacağız. Bu
nedenle Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimizle toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıların
sonunda da, hep büyük umutlarla ayrıldık.
MESAM gücünü 7000’i aşan üyesine
borçlu. Bu güçle “umuma açık alanların lisanslama” çalışmalarına hız veriyor, Kuşadası
gibi önemli bir turizm bölgesinde anlaşmalara imza atıyoruz. Kuşadası Ticaret Odası ile
yaptığımız anlaşmada olduğu gibi...
Sizler oylarınızla MESAM’ın iç dünyasında
bir “rüzgar ektiniz”.
Bu rüzgar, MESAM-MÜYAP-MSG üçgeninde, hak sahiplerinin ekonomik ve mesleki
güçlenmesi için FIRTINALAR doğuracak...
Demek ki istenince oluyormuş.
Demek ki MESAM doğru yönetilince taşlar yerine oturuyormuş.
2014 bu nedenle hepimiz için çok önemli.
O büyük kazanımlarla ve hep gülen günlerinizde yeniden görüşmek dileğimle.
Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

www.mesam.org.tr
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MESAM’ın geçmİş
yıllardan
gelen
zararları
başarılı
yönetİmle
önemlİ oranda
azalmaya
başladı

MESAM Yönetim Kurulunun gerek idari anlamda aldığı tedbirler, gerekse lisanslama faaliyetlerine verdiği önem, sonuçlarını vermeye başlamış, 2012 yılı son yılların mali açıdan en verimli
yılı olmuştur. Aşağıda paylaştığımız, gelir ve gider
durumlarını gösteren tablolardan da anlaşılacağı
üzere; MESAM’ın geçmiş yıllardan gelen zararları
yönetimimiz döneminde önemli oranda azalmaya
başlamıştır. Aşağıdaki tablolarda kullanılan rakamsal verilerin tamamı Ak Denetim tarafından
denetlemesi yapılmış ve Bakanlığa iletilmiş raporlardan alınmıştır.
MESAM’ın 2010 ve öncesi 5 yıllık ortalama
gider fazlası 1.559.520 TL iken, 2011 yılında bu
gider fazlası 339.666TL, 2012 yılında ise 122.235
TL’ye düşürülerek MESAM çok olumlu bir ivme kazanmıştır. Sadece 2011 yılındaki gider fazlamızın
339.666 TL olduğu düşünülse dahi, bir önceki yıla
göre kurumun zarar hanesinin 217.430TL azalarak
giderlerin % 64,01 oranında düştüğü görülecektir.

GELİRİMİZ ARTTI

MESAM’ın 2009-2012 dönemleri gelir tabloları incelendiğinde ise, Arif Sağ başkanlığındaki
dönemi kapsayan 2011-2012 yıllarındaki
gelirlerimizin, 2009-2010 yılı ortalama gelirlerimize oranla %
26,6 oranında artış gösterdiği
1,000,000,00
ve MESAM’ın yıllık toplam
gelirinin 2012 yılında
0,00
27.777.087 TL’ye çıktığı
da görülmektedir.
MESAM’ın telif ala-1,000,000,00
nındaki
uluslararası
gelişmeleri ve örgütle-2,000,000,00
ri de takip ederek idari
ve yönetim düzeyinde,
-3,000,000,00
profesyonel bir bakış
açısıyla uyguladığı po-4,000,000,00
litikaları gelecek yıllar
içinde, etkilerini daha
gerçekçi ve net bir biçimde
-5,000,000,00
gösterecektir. Yönetim kurulu
olarak hedefimiz;   üyelerimizin,
hak ettiği telif gelirine ve saygınlığa kavuşarak insan onuruna yaraşır bir
hayat sürdürmelerinin zeminini oluşturmak ve
güçlü bir meslek birliği olmanın mücadelesini
birlikte sürdürmektir.

MESAM 2002-2012 DÖNEMİ
GELİR/GİDER FAZLASI GRAFİĞİ

2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009
TOPLAM
GELİR

2010
TOPLAM
GELİR

2011
TOPLAM
GELİR

TL

TL

TL

TELEVİZYON 8.359.125,05

8.944.784,12

8.634.999,88

8.961.044,90

601.919,85

7,20%

RADYO 1.605.844,43

1.770.401,36

2.111.043,09

2.337.956,57

732.112,14

45,59%

MEKANİK 1.814.661,18

2.091.234,12

2.136.211,78

2.675.899,99

861.238,81

47,46%

GSM&web 1.838.326,55
GENEL LİSANSLAMA 4.352.756,53

2.128.871,45

3.359.810,97

3.272.204,00

1.433.877,45

78,00%

5.350.109,47

8.044.221,29

9.312.735,58

4.959.979,05

113,95%

YURT DIŞI 640.627,22
3.444.334,73 1.544.648,38
TOPLAM GELİR 18.611.340,96 23.729.735,25 25.830.935,39

1.217.246,45

576.619,23

90,01%

27.777.087,49

9.165.746,53

49,25%

KATEGORİ

2012
TOPLAM
GELİR

2009 2010 2012

TL

2009-2012
DÖNEM FARK
TL

TL
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BIEM Meslek Birliği
Toplantısı’na katılan Richard
Conlon, Krista Abraham, Cenk
Yalçın, Consuelo Sayago,
Metin Karataş ve Ronald
Solleveld’le birlikte bu güzel
anı ölümsüzleştirmek için
hatıra fotoğrafı çektirdi.

MESAM, Dünya
Yaratıcılar Zİrvesİ’nde
MESAM Yönetİm Kurulu, Mayıs ayında Amerİka’da
gerçekleştİrİlen Dünya Yaratıcılar Zİrvesİ (World Creators
Summit), CISAC ve BIEM Genel Kurulları’na katıldı
010 www.mesam.org.tr

Zİrvede, Dİjİtal Çağda Fİkrİ Mülkİyet
ve Telİf Yönetİmİ, korsanla mücadele,
dİjİtal lİsanslama İle verİ erİşİmİ
konularında semİnerler düzenlendİ

MESAM

yurt içinde telif alanındaki gelişmeleri takip ederken, uluslararası alandaki
gelişmelerin de bir parçası olmaya
devam ediyor. Meslek Birliği bu amaçla, 4-7 Mayıs 2013 tarihleri
arasında Washington’da gerçekleştirilen Dünya Yaratıcılar Zirvesi
(World Creators Summit), CISAC ve BIEM Genel Kurulları’na katıldı.
Bu seneki CISAC Genel Kurulunda; Jean Michel Jarre yeni CISAC
başkanı olarak seçildi. Ayrıca kültürel zenginliğin önemini vurgulamak için dört kıtadan dört yaratıcı; Angélique Kidjo, Marcelo Pineyro, Javed Akhtar ve Ousmane Sow başkan yardımcısı olarak seçildi.

75 ülke temsİlcİsİ katıldı

MESAM Yönetim Kurulu adına Metin Karataş, Emre Saltık, Cahit
Berkay ve personelimiz Cenk Yalçın’ın katıldığı küresel toplantılar,

75 farklı ülkeden 750 katılımcı ve 140 konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Zirvede, Dijital Çağda Fikri Mülkiyet ve Telif Yönetimi ve
yaratıcıların rolü, korsanla mücadele, dijital lisanslama ile veri erişimi ve bilgi değişimi vb. konularda paneller ve seminerlere yer
verildi.

Fİkİr alışverİşİnde bulunuldu

MESAM adına ziyareti gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyeleri
ve personeli, MESAM ile karşılıklı temsil anlaşması olan ASCAP –
BMI – HFA – SESAC gibi ABD’de faaliyet gösteren Meslek Birliklerini de ziyaret etti. MESAM ve ABD Meslek Birlikleri temsilcileri
yapılan görüşmelerde,   repertuarların karşılıklı temsili, dijital lisanslama ve lokal uygulamalar konuları ile güncel projeler üzerine
fikir alışverişinde bulunuldu.

www.mesam.org.tr
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RÖPORTAJ

MESAM
Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Sağ,
“Üyelerimizin
haklarını
savunmak için
savaşıyoruz” dedi.

“Daha öncekİ yönetİmlerde, gİzlİ
pazarlıklar yapılıyordu. Bİz
yönetİme gelİnce Rantların önünü
kestİk. Şeffaf yönetİlen MESAM,
sİstemİn yaramaz çocuğu oldu”

012 www.mesam.org.tr

Şeffaf olduk

düşman kazandık
Röportaj: Aydın SOYLU

Fotoğraflar: Arslan GÜVEN

Üyelerimizin gelirlerini artırmak için rantların önünü kestik
-Sayın Başkan, MESAM yönetimine karşı sosyal medya ve medyada
başlatılan yıpratma kampanyasının arkasında neler var, kimin kovanına
çomak soktunuz?
“Kapalı kapılar ardında yapılan gizli anlaşmalar MESAM’da sona
erdi. Geliri artan üyenin yüzü gülmeye başladı. Şeffaf yönetim ilkesinden asla taviz vermeyiz. Temiz yönetim anlayışıyla yola çıktık. Üyelerimizin gelirlerini artırmak için rantların önünü kestik, bize saldırıya
geçtiler. Çok düşman kazandık. Bizi yıkacaklarını zannettiler, biz dik
durunca onlar yıkıldılar... Üyelerimizin haklarını savunmak için savaşıyoruz” değerlendirmesi yapan MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Sağ, sorularımızı içtenlikle cevapladı.

“OTELCİLERİ RAHATSIZ ETMEYİN”

-Bakanlıklar arasında iletişiminiz nasıl? Turizm sektöründeki teliflerin toplanması konusunda bir yol alınabildi mi?
Bakanlık bir tarafı alıcı, bir tarafı da verici. Bir tarafından diyor ki
bana,  “Topla tamam” güzel de burada bir sıkıntı var. Bu siyaseten iki
bakanlık birbirinden ayrılacak. Diyeceksin ki ben Kültür Bakanıyım arkadaş, ben telifi toplarım. O da diyecek ki “Ben de Turizm Bakanlığıyım
benim kullanıcılarım, benim durumum bu kadar, fazla sıkışıklığa getirmeyin. Ben ülke olarak turizmden zarar ederim” dersin. Burada işçi ile
pazarlık çıkar. Biz o ikinci pazarlığı yapamıyoruz. Bizim Bakanlığımız
öbür tarafı destekliyor. Onu yapınca da bize sürekli sopa gösteriyor.
“Otelcileri rahatsız etmeyin” diyor ama adını koymuyor. Ben onu anlıyorum. Anlıyorum ki, bir tarafı korumaya çalışıyor.
-Avrupa’ya göre Türkiye’de yılda ne kadar telif toplanıyor?

Bizde kullanıcı ve lisanslama oranları inanılmaz düşük. Avrupa’ya
göre büyük farklar var. İngiltere teliflerden 1.5 milyar dolar alıyor. Sen
burada 40 milyon lirayı geçmedin. 20 milyon doları geçmedi. Nasıl oluyor bu kadar büyük fark? Ben bütçeme giren paraya bakarım. Benim
bütçeme giren para geçen sene 27 milyon TL. MESAM olarak bunu üçe
katla 75 etsin. Yunanistan alıyor 150 milyon Euro, İstanbul kadar nüfusu bile yok. Bu nasıl iştir? Burada bizim duruşumuz önemli, biz nasıl
duracağız? Biz teslim mi olacağız? Yoksa Bakanlığa şunu mu diyeceğiz;
“Sen bizi kontrol etmekle mükellefsin, fazla da iç işlerime karışamazsın. Ben senin atanmış müdürün değilim. Burası da senin kurmuş olduğun bir genel müdürlük değil. Burasına dernek kooperatif mi dersin,
meslek birliği mi dersin?” Ülkeye bakın, bulunduğumuz yerin adı yok?
Biliyor musunuz? Biz neyiz bilmiyoruz, adımız yok. İki de bir Bakanlık
birisini gönderiyor, “Git şunların kulaklarını çek, gel” hikâye bunun üstüne kurulmuş gidiyor.
Böyle bir durumdayız. Buna bir duruş yaratmak lazım. Bunu MESAM
söylüyor. MÜYORBİR ve MÜYAP gidiyor gizli gizli bilmem ne yapıyor.
MESAM da doğal olarak yaramaz çocuk oluyor.
Bir zamanlar parti kurunca Cem Boyner’e dediler ya “Bu da bizim
yaramaz çocuğumuz” diye, biz de telif sektörünün yaramaz çocuğu
durumundayız. Bizden önceki yönetimlerde, böyle bir durum yoktu.
Çünkü bizden önceki yönetimlerin her şeyleri, gizli yapıldığı için, yönetim kurulunun haberi yok. Sizin haberiniz yok, sanatçının haberi
yok, kendi aralarında çözüyorlardı. Yönetim kurulunda onaylatıyorlardı. Bitti olay. Şimdi burada şeffaflık başladı. Sektör içinde bizim
düşmanlarımız türedi. Böyle şeylerle karşı karşıya kaldık.

Yunanİstan telİflerden yılda
150 mİlyon Euro topluyor
İngiltere 1.5 milyar dolar topluyor. Sen burada 20 milyon
doları geçmedin. Nasıl oluyor, bu kadar büyük fark? Ben
bütçeme giren paraya bakarım. Benim bütçeme giren para
geçen sene 27 milyon TL. MESAM olarak bunu üçe katla
75 etsin. Yunanistan, teliflerden yılda 150 milyon Euro
alıyor. Nüfusu, İstanbul kadar bile yok.

www.mesam.org.tr
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Eylem Ateş Meral

Ali Haydar Timisi

“Mukaveleler yapılırken, paralar toplanırken genel başkan İle
genel sekreter arasında pazarlıklar sürmüş. Ben masaya oturur
oturmaz bu zİhnİyetİ yıktım ‘Gİzlİ pazarlıklar olmayacak’ dedİm.”
-Meslek kuruluşlarının arasında neden uyumsuzluk var. Devletin,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın meslek kuruluşlarına sunduğu bir tarife
mevcut mu?
Uyumsuzluk niye var? Sen devletsin, dünyayı takip ediyorsan, bunun oranları var. Yorumcu, sanatçı, ne kadar alır, eser sahibi ne kadar
alır? Bizde maalesef yok. Kim ne yakaladıysa onu alıyor. Sen, devlet
olarak kalkarsın, bana bir liste hazırlarsın. Fiyat listesi hazırlarsın. Otobüslere, uçaklara, vapurlara koyduğun gibi... Her tarafın tarifeleri var.
Yazarsın bir tarife dersin ki; “Bizim tarifemiz budur, bunun dışına çıkamazsınız.” Bölüşümü böyle yaparsınız, oranı belirlersiniz. Dersin ki,
“Eser sahibi yüzde 60’ını alır. Komşu hakları da bunun yüzde 30’unu
alır. Üretici firma, yüzdesini alır. Onun buradaki yorumcusu da yüzdesini alır.” Hak sahipleri bunu paylaşırlar. Tarife yok. Tarifeyi kendim koyuyorum. Ben gidiyorum diyorum ki “Bana yüz lira ver” MÜYAP da diyor ki
“Bana elli lira ver.” Böyle bir durum var.
-Meslek birliklerinin fiyat politikası arasında uçurum mu var?
Evet. Sen bana “Oran oluştur” diyorsun ama nasıl oluşturacağım?
Sen bana dersin ki; “İşte dünyada bu şöyle bölünüyor, haklar şöyle
taksim ediliyor.” İngiltere verebiliyor. Dünyada böyle ortak bir şey çıkarırsın. Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da ne yapıyorlar? Nasıl bölüşüyorlar bunu. ‘Dünyanın kaç ülkesinde yorumcu hakları var, yok mu,
özel bir kurum mudur, yoksa bunlar eser sahiplerinin bünyesinde midir’
şeklinde ayırırsın, ben de hakkımı ona göre alırım. Önüme koyarım, genel sekreterime derim ki “Bundan sonra yapacağınız hareketleri buna
göre yapın.” Ama öyle bir şey yok, biri gidiyor yüz lira istiyor, biri gidiyor
iki yüz lira istiyor. Ondan sonra otelci de diyor ki haklı olarak “Kardeşim
hepiniz farklı farklı fiyatlar istiyorsunuz.” Yarın ben tek başına Arif Sağ
olarak, derim ki ; “Ben MESAM’a kayıt olmam kendi haklarımı kendim
koruyacağım” derim.
-Sizce var mı?
Hem müzik dünyasındaki, bu bilgisiz dedikoduları ortadan kaldırmak için, hem de tüketici ile üreticiyi, yani sanat açısından eser üretici,
kesimleri karşı karşıya getirip, düşman kardeşler durumuna düşürmemek gerekir. Önemli olan ortak bir noktada buluşmak. İki tane otel var.
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Otellerden birisi İstanbul’da, turistik olmayan otel, birisi de Antalya’da.
Ben İstanbul ile Antalya’daki oteli birbirinden ayırmalıyım. Bunların
bile, hesabını yapmam lazım. Biz, Yönetim Kurulu üyemiz Metin’le İngiltere’de Türklerin yaşadığı bir lokale gittik. Yani 70 metrekarelik bir
alanda, hem çay kahve veriyor, hem de isteyene yemek yapıyor. Orada
telifleri sorduk; “Ne yapıyorsunuz” diye. Olay aynen şu… Adam diyor ki
“Biz İngiliz parasıyla, her sene 130 Pound otomatikman ödüyoruz. Sene
sonu gelir, otomatik olarak ödenir para… Düşünün, Londra’da kaç tane,
öyle yer vardır.

300 MİLYON TL KAÇAK VAR

-Türkiye’de de böyle çok işyerleri var. Sizce, kayıp ne kadardır?
Bizim kaybımız; aşağı yukarı benim tahminime göre, lisans almamış, daha doğrusu, lisans almak istemeyen bir sürü kaçan var. Bir de
bizim yapamadıklarımız, göremediklerimiz var. Benim tahminlerime
göre yıllık 300 milyon TL’nin üzerinde kaçak telif geliri söz konusu.  
Bunlar çok ciddi paralar.
-İşyeri kurulurken bir takım şartlar isteniyor. Bu telif de kuruluş
belgeleri arasında şart koşulamaz mı?
Bakın; belediye eğlence rüsumu diye bir rüsum alır. Ben size soruyorum. Belediye o rüsumu hangi icraatından dolayı alıyor?
-Sizler alamadığınız için alıyordur!
Buna ne hakkın var? Sinemadan eğlence rüsumu alıyorsun. Sana
ne, senaryoyu sen mi yazdın? Sinemayı sen mi yaptın? Setini sen mi
kurdun? Parayı belediye gidiyor alıyor. Sana soruyorum belediyenin ne
hakkı var? Bir filmde belediyenin katkısını söyler misiniz? Ben konser
veriyorum, belediye neden benim biletimden rüsum alıyor? Benimle
beraber çıkıp türkü mü söylüyor? Benim almam gereken parayı, yani
şu kurumların alması gereken parayı devlet birilerinin eliyle alıp kendi bütçesine atıyor. Kopyalama vergisi vardı. Bandrol var ya, sen niye
alıyorsun, sana ne onda benim müziğim çalındığı için, benim almam
gerekirken, o paraya Bakanlık kendisi el koyuyor.
-MESAM’ın Bakanlıkla çözemediği en büyük sorun nedir?
Sorunlar bizden kaynaklı ya da Bakanlıktan kaynaklı sorunlar, ya

Arif Sağ

da diğer arkadaşlarımızdan kaynaklı
sorunlar. Bunlar çözülmez yumağa
dönüşmüş. En büyük hadise oranlarda net bir duruş yok. Örneğin, telif
için gittiğimiz bir otelden, rakamları
atarak söylüyorum. Bütün müzik sektörü adına yüz milyon lira aldık. Şimdi
ortada şu var. Müzik eserleri sahipleri
var, bir de komşu hakları dediğimiz,
yapımcı, yorumcu, aranjör, hepsi işin
içinde. Bunu nasıl bölüşeceğiz? Sıkıntı burada başlıyor. Çözülmeyen şey
bu. Bunu nasıl bölüşeceğiz. Bakanlık
diyor ki “yüzde elli elli bölün” Nasıl
bölelim? Dünyada böyle bir şey yok.
Bakanlık bize yeni şema gönderiyor,
orada yüzde elli koymuş, dörde bölmüş, hepsine yüzde 25 vermiş. Elli elli
de eser sahibi ve komşuluk hakları ile
ilgili… Kavga burada başlıyor. Benim
hakkım yüzde 70 iken, eser sahibinin
hakkını, sen benim yüzde 20’mi çalıyorsun, başkalarına veriyorsun. Diğer
şeylere veriyorsun anlatabildim mi?
Bunu kendi aranızda çözün diyor.
Kendi aramda nasıl çözerim? Böylece
tartışma çıkıyor.
-Bu tartışmalar, meslek birlikleri arasında bir soruna neden oluyor
mu?
Oluyor tabii… Benim MÜYORBİR’den ihraç edilmemin nedeni, bu
paylaşımı beğenmemem. “Sen bizim
kurumumuza zarar veriyorsun” gerekçesiyle ihraç edildim. “Sen niye eser
sahibi haklarını koruyorsun” diye.
Olay şu… Bu işin sahibi bestecilerdir.
Dünyanın her yerinde, bu böyledir.
Çünkü eseri yapan o… Alması lazım
ama Türkiye’de öyle değil. Çoğu yerlerde MÜYORBİR bizden fazla almış

Metin Karataş

ya da MÜYAP bizden fazla para almış.
Kontrol edemiyoruz.
-Sektörde yıl bazında teliften dolayı dönen para ne kadardır?
Şu anda müzik sektöründe dönen
60-70 milyon lira civarında.
-Toplanamayan ne kadar?
Almanya’nın nüfusu 80 milyon,
toplanan para 1 milyar Euro… Bizim
de nüfusumuz aşağı yukarı 80 milyon
ama topladığımız yaklaşık 70 milyon… Bizde de 700 milyon lira toplanması gerekir.
-Bu kaybı önlemek için meslek
kuruluşlarıyla bir araya gelip toplayalım, bölüşelim diyemiyor musunuz?
Diyemiyoruz. Çünkü Türkiye’de
bir de sosyal yapıya göre iş değişiyor. Türkiye’de mesela sen git Almanya, Amerika’ya orada halk müziği diye bir kavram yok. Klasik Türk
Müziği’ne benzer bir müzik türü yok.
Pop var, caz var Bir de onlarda liste
veriyorlar. Bir radyo yılda ne kadar
yayın yaptıysa, biliniyor. Ama bende
bilinmiyor. Bu sefer ne oluyor? Biz
de kabaca pazarlık yapıyoruz. Sen,
orada sanatçıyı ayıramıyorsun. Metin’i mi, Arif’i mi, Tarkan’ı mı çaldılar? Kime ne vereceğin belli değil. O
noktada kontrol da edemiyorsun. Ne
yapıyorsun? Geliyor diyor ki, ulusal
televizyon ya da radyolarda onlarda
da liste aldıklarımız var. Yayınlarını
kontrol edebildiklerimiz de var. Bildiğimiz listelerde bir dağılım var. Diyoruz ki, “burada kim ne kadar çalınmış, falan sanatçı şu kadar çalınmış”
diye. Bir dağılım yapıyorsun orada,
sonra geri kalanı, nasıl dağıtacaksın?

Güneş Ramazanoğlu

“MESAM’dakİ BU düzgün
gİdİşİn önüne set çekmeye
çalışan bİr bİrlİk var. Çünkü
cİddİ sözleşmeler yapıldı.”
www.mesam.org.tr
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“Yorumcu, sanatçı, eser sahİbİ ne kadar alır. Bİzde maalesef
tarİfe yok. Kİm ne yakaladıysa onu alıyor. Devlet fİyat lİstesİ
hazırlasın. Otobüslere, uçaklara, vapurlara koyduğu gİbİ...
Yazarsın bİr tarİfe dersİn kİ ‘Bİzİm tarİfemİz budur, bunun dışına
çıkamazsınız. Bölüşümü böyle yapacaksınız’ demesİ gerekİr”
Liste olmayan parayı nasıl dağıtacaksın?
-Kardeş payı yaparak mı?
Kardeş payı yok. Daha önceki dağılımı örnek alıyorsun. O oranlara
göre dağılıyorsun. Orada ne oluyor, söyleyeyim sana... Tunceli’de falan
radyo Elazığ’da filan radyo, onlar kimi çalar, halk müziği… Şimdi o kontrol dışı olduğu için, orada aldığımız parayı da bu ulusal kanallardaki
oranlara göre dağıtıyoruz. Bu sefer orada çalışan adam güme gidiyor.
İşte Sincanlı Filiz, Ankaralı bilmem kim, ulusal kanallarda yayınlanmadığı için sıfır sayılıyor, yok sayılıyor.
-Ulusal televizyonlarla ile Gaziantep’teki TV’den aynı paralar isteniyordu. Onlar yola girdi mi, sizin önerdiğiniz bütçelere geldi mi?
Onlar çok farklı. Orada uçurumlar var. Bazen de şöyle bir şey oluyor.
Diyelim ki, sen buradan ulusal kanaldan alıyorsun 3-4 milyon lira yıllık,
oradaki yerel kanala diyorsun 50 bin lira. O bile ona çok geliyor. Şu
anda elimizde mektuplar var. Çok küçük paralar ama “Ben bu parayı
ödersem iflas ederim” diye, gelip bize bilgi verenler var. Bazı ünlülerin
kendi çocuklarına açtığı radyolar var, TV’ler var. Şu anda onlarla biz
mahkemelik durumdayız. Telif ödemedikleri için.
-Onlar ödeyemezse küçük radyolar hiç ödeyemez.
Tabi ödeyemez, öyle bir sürü mahkememiz var bizim.
-TV’lerden geriye dönük toplanamayan ne kadar alacağı var MESAM’ın?
Bizim MESAM olarak alamadığımız büyük paralar var idi, geldiğimiz zaman çoğu çözülmeye başlandı. TMSF’ye geçen birkaç kanalda
sorunlarımız vardı, onlar da çözüldü. Şöyle yaptık tabi… Sonuçta biz
telifi toplamak istiyoruz. Telifi toplayıp, aynı zamanda da uzun zamana
yaymadan kısa zamanda sanatçının cebine de para göndermek istiyo-
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ruz. Bizim insanlarımız eser üreten sanatçılarımızın büyük bölümü çok
da varlıklı değil. Yani bunlar evinde oturmuş bugüne kadar. Sanatını,
eserini yapmış. Herkes gibi sahnede ciddi paralar kazanmamış bunlar. Bestelerinden gelecek üç kuruşla geçiniyorlar. Şimdi bu insanların
haklarını nasıl koruyacaksın? Bunların haklarını alıp, onlara geri göndereceksin. Mahkemelik olmuşsun, on yıldır, o sana para vermiyor, sen
de inat ediyorsun, “Ben bu parayı alacağım” diye. Ama aradan geçmiş
on yıl. Adam mağdur, onu düşünmüyor ki. “On yıldır ben senin paranı
toplayamıyorum, ama aldığım gün vereceğim. Merak etme” diyorum.
Adam bekliyor burada mahkeme devam ediyor. Mahkeme masrafları,
avukat masrafları, zaman akıp gidiyor…

“SHOW TV’DEKİ BATIK PARALARI KURTARDIK”

-Bu uzun süreçte üyelerinizin mağduriyetini azaltacak bir ‘Telafi
Havuzu’ var mı?
Alamıyorsun ki telafi havuzu olsun. Sonuçta şunları yaptık. Diyelim
ki, yıllardır süren bir mahkeme var. Ya da alamadığım paralar var. Adamla pazarlığa oturuyorsun. Buyurun gelin arkadaşlar bunu çözelim. İşte
benim şu kadar alacağım vardı, işte esas param 10 lira ise bunun faizi
binmiştir, yükselmiştir. O adam da diyor ki  “Ben bu yükselmiş parayı
ödeyemem” yani senin on liran bin lira olmuşsa, ödeyemem. O noktada
pazarlıklar başlıyor. Diyelim o faizlerden biraz hukuk çerçevesi içinde,
bir an önce o parayı olmak için, onlara biz aynı zamanda kayıp paralar
diyoruz, bu sene o işlerin birçoğunu çözdük. Ciddi paralar aldık. Bazı
yerlerden, hatta Show’un da batık dediğimiz paralarını kurtardık.
-2012 yılında üyelerinize toplam ne kadar dağıttığınız?
Üyelerimize 27 milyon 525 bin lira dağıtıldı.

-Geriye gidersek öyle bir rakam var mı?
Var tabi, en yüksek bu. Geriye gittikçe artmıyor
yani.
-O zaman insanların, üyelerinizin memnun olması lazım!
Birileri rahat bırakırsa, insanlar memnun olacak.
Ancak o birileri sürekli ortalığı karıştırıyor. Aşağı yukarı, 10 yıllık bir dönemde birikmiş bir harcama var.
9 milyon liralık gider fazlası. Kimisi buna borç diyor,
kimisi başka birşey diyor. Böyle bir açık var. Fakat bu
açığın, bizim yönetimle alakası yok. Ben ona da borç
demiyorum, harcanmış para… Ne için harcanmış, yine
MESAM için harcanmış. Birisine bir şekilde götürüp
cebine girmemiş yani. Kimseye takmamışsın, ne yapmış. İşte diyelim ki sekreterliğe belli bir oranda bütçe
ayırmışsın, bina taşımışsın. Şişli’den kalkıp buraya
gelmişsin. O zamanlar 15 kişi ile çalışırken, şimdi 59
kişi ile çalışıyorsun. Böyle bir gider artışı olmuş. Bunu
ortalıkta yaygınlaştıran arkadaşlar, bu, falan dönemde olmuş demiyor. Sanki benim yönetimim yapmış
gibi söylüyorlar. Bu hem ahlaksızlık, hem de hepsi
yalan, iftira beyanlar…

“BEN EMANETE İHANET ETMEM”

-Bu haberlerle ilgili hiç konuşmadınız?
Konuşmadım, ciddiye de almam. Hayatımda Arif
Sağ olarak ben kendimi çok iyi tanıyorum. Birilerinin
beni yeniden anlatmasına gerek yok. Benim özelliğim var. Ben emanete ihanet etmem. Ben emanete
neden ihanet etmem, o da açık ve nettir. Bu halk kültürünü bana emanet etmiştir. 60 senedir o kültüre hiç
ihanet etmedim.
-Tatlıses ile aranızda ne oldu da konuşmuyorsunuz?
Ben İbrahim’e cevap da vermedim, vermem…
-Bu tartışma MESAM’ın telif alacağından mı kaynaklandı?
Televizyonun hukuk servisimize yansımış bir alacak dosyası var. Daha önce yöneticileri gelmiş avukatla konuşmuşlar. Onu takside bağlamışlar. Sonra
taksitler de ödenmemiş.
-Küs kalacak bir şey yok.
Benim olaydan haberim yok ki. Kendi kendine gelin güvey olmuş arkadaşlar. Burası bir kurum. Stüdyo
gibi; “Hadi oğlum çalalım” diyemem ki. Buranın hukuk bölümü var, teknik elemanları var, bir sürü insan
çalışıyor. Binlerce dosya var. Ben hangisini takip edeyim? O dosyaların içinde bunlar da vardır diye. Hukuk
bürosu “Burada ödenmeyen borçlar var, icraya verin”
der, kimin dosyası varsa hepsi gider icraya. Ben ne bileyim onun kime ait olduğunu. Onun da dosyası varmış, ona da gitmiş. Sonra arkadaşlar telefon ettiler,
icraya gitmek illa icra etmek anlamına gelmez. Gelin
bir daha konuşalım ödeyecek misiniz, ödemeyecek
misiniz? Ona da cevap gelmiyor. Sanki o işi biz yapıyormuşuz gibi algılanıyor. Bir cehaletin daniskası…
-Sayın Başkan, siz yönetime geldikten sonra MESAM’daki en büyük değişiklik ne oldu?
Her şeyi, herkesin yanında konuşurum. Gizli hiçbir şey yoktur. Bizden önce bütün lisanslamalarda,
mukaveleler yapılırken, paralar toplanırken, genel
sekreter ile genel başkan arasında pazarlıklar sürmüş, orada halledilmiştir. Ben geldiğim gün, masaya oturur oturmaz onu yıktım. Bundan sonra her şey
masada tartışılacak, hiç kimse gizli pazarlıklar içinde
olmayacak. Bütün pazarlıklar 11 kişinin tartışmasıyla
olacak. Onun için bizim toplantılar uzun sürer.
-Ufukta olağanüstü genel kurul gözüküyor mu?
Gözüküyorsa nedeni nedir?
Aslında gözükmüyor. Bu MSG ile ortak bir protokol oluşturduk, ortak bir çalışmamız var. Bu ortak

çalışmayı sıhhatli devam ettirebilmemiz için, genel
kurullardan onay almamız lazım. Olursa bu nedenle
olacak.
-Yine ortada konuşulan bir konu var. Bir genel
kurul bütçesinden bahsediliyor;“450 bin liraya genel
kurul mu olur” diyenler var. Eski bir gelenek midir,
yoksa sizin yönetime mal edilen bir durum mu?
Bunun bizimle ne alakası var. Bu bizim yönetim
döneminden önce, bizzat MESAM Genel kurulu tarafından alınmış bir karar. Kararda “üyenin otel parası,
yol parası, yemek parası karşılanacak” diye. Senin burada üyelerin var. İşte diyelim ki Ankara’dan İzmir’den
Türkiye’nin her yerinden senin üyen var. Yurt dışında
üyelerin var. Sen onları genel kurula çağırmayacak
mısın? Benim kararım değil. Dolayısıyla sen buraya
600 kişiyi çağırıyorsan eğer, genel kurulun buna rıza
göstermişse sen de onu karşılayacaksın.
-Neden eskileri size mal ediyorlar?
Çomak soktum, birilerinin gizli pazarlıklarının
önüne geçtim. Bütün rahatsızlığın altında bu yatıyor. Arkadaşlarımla birlikte, gizli pazarlıkların önüne
geçtik. Bu rahatsızlık verdi, başka bir şey daha rahatsızlık verdi. Kayırma muhabbetinin dışında kaldım.
Ben kimseyi kayırmam, yani benim en güvendiğim
arkadaşım, yönetim kurulundaki arkadaşım eğer bir
şey yapıyorsa, yanlış yapıyorsa onu kayıramam. Yani
öyle bir şey yok. MESAM’a zarar verici yanlış bir şey
yapıyorsa kayıramam. Ama kendi özel hayatında bir
şey vardır, kendi özelidir. Onu kullanarak eğer burada onu yıpratmak istiyorlarsa, o zaman kayırırım. O
başka bir şey.  
-Bazı yanlış bilinen şeyler var. Ali Güven’in kendini MESAM’ın kapısına vurması bunlardan biri mi?
Olay şu aslında. Ben Ali Güven’i kınamam. Ali Güven yanlış yönlendirilerek buraya gönderiliyor. Yanlış
eylem yaptırılıyor, sonra yanlış eylemden dönüyor.
Burada devletlerin paraları vardır. Örneğin İngiltere’den biz 130 sterlin alıyoruz. Türk parasına çevrilince iyi para yapıyor. Belli ülkelerin paraları Türk
parasına çevrilince kıymetli, bazı ülkelerin parası ise
kur farkından dolayı Türk parasından daha düşük olabiliyor. Bize bir para gelmiş, bu da düşük ama biz on
lira diyoruz, 40 bin lira diyoruz, çevirdiğin zaman 800
TL’ye denk düşüyor söz konusu telif alacağı. Şimdi
ona, vay benim 40 bin liram geldi, bana niye yüz lira
gönderdin hikayesi… Bazı aklı evveller var. “Ali Güven
senin eserinden 40 bin lira almışlar, git hakkını al,
alamıyorsan, git eylem yap” demiş.
- Ali Güven ile sorun çözüldü mü?
Arkadaşımız eyleminde kendince haklı, biz de
zaten onların telif hakkını toplamak için mücadele
veriyoruz. Biz de aynı taraftayız, bunu anladı. Onlar
için ne kadar ciddi mücadele verdiğimizi anladı. Sen
adamın parasını toplamış vermemişsen alçaklık sende, ama adamın bir parası yoksa birileri ona “bak senin böyle bir paran var ama sana vermiyorlar” diye
inandırmışsa, o da bunu söyleyenin yanlışıdır.
-Korsanla mücadele çok uzun bir yoldan geçti,
kayıplar ne kadar azaldı?
Bence korsan yok şu anda, korsanın yerine internet korsanlığı diye bir şey var, onu da düzeltiyoruz.
Ayda birkaç kere bu konuda toplantılar yapılıyor.
-İnternet ortamındaki ‘Sanal tık’lanma MESAM
üyelerini ne kadar ilgilendiriyor?
Şu anda büyük kullanıcılar, işte Turkcell’dir Avea’dır.
Hatta yurt dışından gelen iTunes var. Bunların hepsi
bizim eserlerimizi çaldıkça bize para ödeyecekler, o
sözleşmeler yapıldı. Bundan sonra kavgayı bize para
ödeyen kullanıcı da verecek. Sonuçta bana para veriyor
onun hakkı yeniliyor orada. Şu anda internet korsanlığı
ile sadece eser sahipleri değil aynı zamanda kullanıcı-

MSG İle ortak
bİr protokol
oluşturduk,
ortak bİr
çalışmamız
var. Bu ortak
çalışmanın
sıhhatlİ devam
ettİrebİlmemİz
İçİn, genel
kurullardan
onay almamız
lazım
www.mesam.org.tr
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lar da mücadele verecek. Bir düzene girecek. Dünyanın
her yerinde internet var ama dünyanın her yerinde internetteki korsan kaçakçılığı bizim kadar yok.

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN”

“Beledİye
eğlence
rüsumu dİye
bİr rüsum alır.
Beledİye o
rüsumu hangİ
İcraatından
dolayı alıyor.
Ne hakkın var.
Sİnemadan
eğlence
rüsumu
alıyorsun.
Senaryoyu
sen mİ yazdın?
Sİnemayı sen mİ
yaptın? Setİnİ
sen mİ kurdun?
Bİr fİlm de
beledİyenİn
katkısını
söyler mİsİn?
Ben konser
verİyorum,
beledİye
neden benİm
bİletİmden
rüsum alıyor.
Benİmle
beraber, çıkıp
türkü mü
söylüyor?”
018 www.mesam.org.tr

-MESAM üyeleriyle buluşmaya başladı, oradaki
amaç nedir?
Üyelerimiz zaten İzmir, Antalya, Ankara’da var.
Bura da Genel Kurul Kararımızla altı ayda bir, Üyeleri Bilgilendirme Toplantıları yapıyoruz. Çağıracağız
üyelerimizi gelsinler bize hesap sorsunlar. Arkadaşlarımız bunu anlatacak. Yani bir sürü insan, bir sürü
yanlışı doğru olarak biliyor. Bizim insanımızda vardır “çamur at izi kalsın” derler ya gelenekte, yanlış
biliyorlar. Valla gelsinler, sorsunlar, uzaktan uzağa
Twitlerle bize bildirene kadar karşılıklı sorsunlar,
arkadaşlar da cevaplasınlar. Üç beş kişiye para dağıtılıyor, “bizim elimize para geçmiyor” diye böyle bir
kanaat de var. Bu yanlış herkesin hak ettiği kadar
geliyor.
-Üyelerinizin sağlık sigorta sayısında artış oldu
mu?
Bini geçti. Belli bir ücret alabiliyorsan MESAM’dan sağlık sigortası yapabiliyoruz. Yani bir limiti var. O kadar para alamayana biz sağlık sigortası
yapamıyoruz. Binlerin üzerine çıkmışsa sağlık
sigortası, demek ki insanların buralarda
paralarının ciddi arttığı anlamına
gelir. Gelir artmış ki sağlık sigortasından ücretsiz faydalanmaya hak kazanmış üye sayısı  
600’den 800 çıkmış, şuanda
da bu sayı 1000’e yükselmiş. Türkiye’nin ciddi hastanelerinde tedavi görme
hakları var.
-MESAM
Yönetimi
olarak hayata geçireceğiniz başka projeler var mı?
Bizim ana projemiz, kayıp olmuş olan bu telifi nasıl
kurtaracağız, nasıl toparlayacağız? Bütün bu yoğun çalışmalarımızın MSG ile birlikte ortak çalışmalarımızın amacı budur. Sanatçılar
ne zaman rahatlayacak, bunların kayıp olan
yani alamadığımız bilemediğimiz bu telif haklarını
toparladığımız noktasında bu iş rahatlayacak.

KONSERLER TAKİP EDİLİYOR

-MESAM görevlileri otellere, konserlere gidiyor
mu?
Gidecek tabii… Tespit yapacağım. Sen gidiyorsun
otelinde müzik çalıyorsun, sonra ben diyorum ki “lisanslama yapalım” sen diyorsun ki “yok çalmıyorum”
diyorsun. Ben de gizlice gönderiyorum adamı. Benim
malımı gasp ettin mi? etmedin mi? bunu öğreneceğim. Bunu da sana mı soracağım, “Ey Falanca Bey,
ben senin oteline adam göndereceğim, falan saatte
gelecek mi” diyeyim. Bakın Türkiye’de ne kadar belediye var, ne kadar muhtarlık var? Bunları niye soruyorum, muhtarlıklar dahi festival yapıyor. Türkiye’de
kontrolümüzün dışında ne yaparsın, takla mı atıyorlar bunlar? Festivalde sahnede müzik çalınıyor ya,
bunlar bizim kontrolümüzün dışında, bunların hepsi
hırsızlık… Evet, bizim eserlerimiz belediyeler tarafından, kim yapıyorsa, kaymakamlıklar tarafından
çalınıyor. Bu festivallerden beş kuruş geliyor mu,
kimsenin haberi yok!
-Şehirdeki; kanunu, hakkı, hukuku bilen onu

ödeyemiyorsa, köydeki zaten telifin ne olduğunu
bilemez ki!
Ama burada festivali yapan köylü Mehmet Efendi değil! Belediye başkanı, vali, hak hukuk bilmiyor
mu? Kaymakam hak hukuk bilmiyor mu? Onların
kontrolünde yapılan festivallerde bizim haklarımız
yeniliyor. Ne yapacağım ben, benim hakkım çalınıyor, orada resmen yeniyor. Metin’e diyeceğim ki “Metin git şu festivale ne yapılıyor” diye…
-Paralı işler olduğu için de kötü adam konumundasınız sürekli!
Herkes bize düşman. Otelciden fazla para istemişim, otelciyi neden görmemişim... Ben kimseyi
görmemezlikten gelemem. Burada ben bir sistem
kurmuşum ya da kurulu sisteme gelmişim. Yönetiyorum, bu sistemde şunlar, şunlar yapılacak. Eğer o
kurum, işletme borcunu ödemiyorsa valla bu sistem
kendiliğinden onu mahkemeye veriyor, yine ödemiyorsa valla icraya verir. Lisanslama projemiz var.
Umumi yerlerde, eser sahiplerinin eserlerinin çalınması ile ilgili, bununla ilgili çalışıyoruz
-Ne zaman bitecek?
Şartname üzerinde çalışılıyor. Bir aksilik olmazsa kısa bir zaman diliminde netleşecek. Bunun üyeye geri dönüşü dediğimiz, 700 milyonluk en büyük
bölümü de umumi mahallerde olduğu için ben
iki, üç sene içinde, en azından bunun
yarısının telif olarak geri döneceğini düşünüyorum. Biz, kendi gücümüzle lisanslama yapmaya
çalışıyoruz. Bizim kendi gücümüz belli. Mesela İngiltere örneğini verirken, gidin
aynı binada İngiltere’de
350 kişi çalışıyor, telif ile
ilgili… Şimdi bizde 59
çalışan var “Niye azaltamıyoruz” diye kavga ediyoruz. Geniş kadro oluşturmak lazım telifi kovalamak
için, ona da gücün yetmiyor.
Yüzlerce avukat lazım, bir sürü
iş… Arkadaşlar karar aldılar, yani
hukuk böyle… Kendine güvenen
hukuk ofislerine vereceğiz, ücret karşılığı… Yönetim bunun üzerine çalışıyor.
Bir şartname hazırlanıyor. Açık arttırmayla, ihaleye
vereceğiz. Diyelim ki İstanbul’u üçe böleceğiz. Yani
adli durumuna göre… Türkiye’deki coğrafi yapı içerisinde de, nerelerde kimlerle ilişki kurulabilir, hangi
yörelerde bu lisanslama kolay yapılır? Antalya, İzmir,
Ege bölgesi... Orada siz tek bölgede yaparsanız işin
içinden çıkamazsınız. Çünkü bütün turistik yatırımlar oraya yapılmış. İstanbul, Marmara, İç Anadolu
Bölgesi böyle ayırıyoruz. İnsanlar nereyi alabiliyorsa,
bundan sonra bizim yetişemediğimiz daha doğrusu
yapamadığımız işin gerçeği de budur, yani biz bu
yolla hızlandırıp demin söylediğimiz o açığı mümkün olduğu kadar kapatmaya çalışacağız.
-Bütün bunları boş koltuklar yapmıyor. Üyelerden beklentiniz nedir? Üyeler ne kadar destek, ne
kadar sabırlı, ya da işin içinde ne kadar olmalı?
Sonuçta bütün yapılanlar üyelerin hakları için
yapılıyor. Daha doğrusu üyelerin biraz daha fazla
kazanması için yapılıyor. Bize de inanmaları lazım.
Başka yapacağı bir şey yok. Bize inanıyorsa genel
kurulda sana yetki veriyor. Git benim adıma şunları yap diyor. Yaparken de “vay bana yine sor diyor”…
Yeniden niye sorayım, sen bana o yetkiyi güvendiğin
için vermişsin. Şimdi gelinen noktada “tamam bu işi
yapacaksınız ama Türkiye’de bu kadar bölge hukuk

“Her sene
düzenlİ denetleme
yapılıyor.
Denetlemelerde
bugüne kadar bİr
şey çıkmamıştır.
MESAM Ak ve
paktır.”

bürolarına verdiğinizde bu kadar da param gidecek”. Doğru o kadar da gelecek, onu ne yapacağız. Yani sen 700 milyonu kazanıyorsan
70 milyon da harca kardeşim. Yani hiçbir şey
harcamadan ben 700 milyonu toplayacak organizasyon, dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun
bir masrafı var. Şöyle düşünebilirsin “şu kadar
masraf oldu, geriye de bir şey dönmedi” diyebilirsin ama ikinci, üçüncü sene o iş büyüyecek. Bu
sene MESAM’ın telif artışı bir sene öncesinin çok üstünde bir artış var. Gözle görülür derecede artış var. Bizim arkadaşlarımız diyor ki “Bu 9 milyon lira işte biz oradan
azalttık gibi söylüyorlar onu… Belki azaltmadın ama o 9 milyon zarar
eden ya da 9 milyon harcamanın önünü kestiğin için, bu sene o zararın
üstüne zarar binmesi gerekirken bu sene olmuyor. Bu nedir? Bu kâra
geçmiş olmak anlamına geliyor mu? Yani sen hem parayı artırıyorsun,
hem de orada bir yanlış harcama ya da kötü harcama ya da zaruri harcamanın da önünü tıkıyorsun. Bu bir gelişme değil midir? Diyelim ki
diğer meslek kuruluşlarıyla telif için ortak bir yer yaptık. Oraya şu kadar para harcadık, bedava vermiyorlar, nasıl yapacağız. “Hem beraber
olun, birlikte bir araya gelin, haklarınızı birlikte koruyun” diyeceksiniz
bir araya geldiğinde de “Neden bu kadar para harcadın? diye düşüneceksin. Yani 40-50 kişinin çalışacağı bir büroyu, masraf yaparak kurarsınız. Bizim bir programımız yaklaşık 700 bin dolar. Böyle programlar
kuruyorsun bunları bedava vermiyorlar.
-İşçi kıyımı yapıyorsunuz diye eleştirildiniz?
Biz burada işçi kıyımı yapmıyoruz. Bizim koşullarımıza uygun olarak çalışamayan personelle yollarımızı ayırıyoruz. Yani MESAM’ın kendi
kuralları vardır. Biz buraya insanları alırken diyoruz ki “Buradaki bütün
çalışmalarınız MESAM’ın menfaatine olacaktır. MESAM’da çalışırken
başka yere bilgi taşıyorsan, MESAM’a zarar veriyorsun. Kusura bakma,
ben senin işine son veririm. Buraya ilk geldiğim gün, 53 kişiyi topladım
dedim ki “Arkadaşlar hiç kimsenin hiç kimseden korkmasına gerek yok,
ama burada hepimiz MESAM’lı olacağız koşul budur. Başka yerli olarak
burada durursanız bu olmaz.” Tabi o başka yerli derken burada dışarıdan yönetilen elemanlar vardı.
-Eski yöneticiler tarafından yönlendirilen mi demek istediniz?
Eski yönetici, kullanıcısı, bilemem… Ama burada MESAM’lı olmayan, buradaki bilgileri kötü niyetli, başka yere taşıyan eleman var. Benim çabam bunu durdurmak.   MESAM personeli sendikalıdır. Burada
işçi haklarına çalışanların haklarına, sosyal haklarına, insan olarak
insanca yaşama hak edeceği ücret konusunda yönetimin gerçekten
hassasiyeti var.  MESAM Personeli iş sağlığı güvenlerine uygun şekilde
çalışır. Personelin hakları, ücretleri konusunda son derece hassasız. Buradaki personelin maaşları da teliflerle ödeniyor.
-Soruşturmaya uğradınız mı hiç? Yoksa siz kendiniz , “buyurun bizi
denetleyin” mi dediniz?
Öyle bir soruşturma yok bizde ama iftiralar oldu. İftiralar karşısında
da yanlış beyanlarda bulunuldu. Biz de Bakanlığa mektup yazdık, dedik
ki “Şu şu nedenlerden dolayı bu cevabı biz vermek istemiyoruz. Gelin
bizi denetleyin. Bu cevapları siz verin” diye. Sonuç, gelip denetleyecek.
Daha önce de yapıldı, denetlemeler. Her sene denetleme yapılıyor. Bu
son İbrahim’in şikâyetinden dolayı başka bir denetleme. Denetlemelerde bugüne kadar bir şey çıkmadı. Ak pak olarak çıktık bu denetimlerden. MESAM olarak bundan sonraki denetlemeyi de biz çağırdık, biz
kendimizden eminiz. Bizim korkumuz yok. Beceriksizlik ile ahlaksızlık
aynı şey değildir. Arif Sağ olarak burayı yönetememem, becerememem,
bu olabilir ama çalmak, çırpmak bu ahlaksızlıktır. Sen bana “Arif Sağ
çaldı” diyorsan adamın ümüğünü hukuki yollardan sıkarım. Bunu ispat
edeceksin, ispat etmezsen olmaz. Önüne gelen herkese hırsız diyemezsin. Kim varsa gelsin, denetlesin. Burada bir hırsız varsa alın, götürün
kardeşim. Efendim işçi kıyımı yaptı? Kime kıymışız, ne işçi kıyımıymış.
“Burasını sendikasızlaştırmak için öyle bir mücadele veriyormuşuz”.
Bugüne kadar sınıfsal mücadelenin içinde olan bu kadro, nasıl olur
da öyle bir şeyi yapabilir. Bana yakışır mı? Böyle bir iftira, bana
tutmaz, yani inandırıcı değil.
-Kimler yönetimden istifa etti?
Olay şu… Burada istifalar edilmiş. İstifa nereden edilmiş, yönetim kurulundan, diğer kurullardan, ama üyelikten değil. Seçilmiş listemizden de istifa olmuş. Şimdi
yedekler de istifa etmiş, edebilir. Kimsenin özgürlü-

ğünü kısıtlayamam ama onu öyle bir kalemle,
ifadeyle yazıyorlar ki MESAM üyeliğinden de
istifa etmiş gibi gösteriliyor bunlar.
-Kim diyor bunu?
Bir çete var. İstifalarla ilgili bir başka meslek birliğinin ofisinde düzenlenen toplantılar var. MESAM’daki düzgün gidişin önüne set
çekmeye çalışan bir grup var. Bir başka meslek
birliğinin ofisi de buradaki istifaları organize eden
kişilerle dolu. Bu arkadaşları büyük kullanıcılar da
tetikçi yaptı. Çünkü ciddi sözleşmeler yapıldı. Turkcell
gibi çok ciddi fiyatlandırma yapıldı. Daha önce sınırsız kullanımdaydı, biz bunu hep sınırlı kullanıma dönüştürdük. Sınırsız verilen şeyden çok sayıda insanın dolaylı olarak gelirleri vardı. Bu rantlar
birim fiyata dönünce, gelirleri kapanacağı için, büyük bir saldırı başlatıldı bana ve yönetimime. Hakikaten içlerinde iyi niyetli istifa edenler
de vardı ama birçoğu bu ekibin oyununa geldi. Dışarıda yapılan şaibelerle istifa ettirildiler. Bizi yıkacaklarını zannettiler, biz dik durunca onlar yıkıldılar. Çok enteresan, birisi kalkıyor burayla ilgili bir şeyi ortaya
atıyor. Ortaya atığı şeyin, altı üstü yok. Hiçbir şeyi yok. Bazı arkadaşlarımızın özel büroları MESAM’ın yönetim kuruluymuş gibi çalışıyor, çok
enteresan. Gölge kabine gibi orada çalışıyor, orada toplantılar yapılıyor.
Mesela burada bir personelimizin rahatsızlığı var. Kızcağızı buradan
alıp bir büroya götürüyorlar. Bürodaki kişiyi hakim yaparak mahkeme
kuruyorlar. Bu kızı da oturtuyorlar, savcılık görevini üstleniyorlar. Bu kız
gidiyor şikâyetini anlatıyor. Olaya bak! Burası bir kurum. Rahatsızsan
senin genel sekreterin var, senin üstünde amirlerin var, onlar yetmiyorsa burada yönetim kurulu başkanı var. Şikâyetini gelirsin yönetim
kuruluna anlatırsın.
-Bütün bunların bir amacı olsa gerek!
Kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar bitince bir sürü insan rahatsız
oldu. Burada “Ben villa aldım, bu villanın parasını ödemek için MESAM
yönetim kuruluna seçilmem gerekir” diye seçime hazırlanan bazı eski
yöneticiler oldu. Bu arkadaşları ben anlamıyorum, MESAM yönetim
kurulu üyesi olduğu zaman nasıl borcu ödeniyor? O, MESAM Yönetim
Kurulu görevi nedeniyle para almıyor ki. MESAM yönetim kurulunda
olduğunuz zaman hangi koşul size villanızın borcunuzu ödetir. Olay açık
seçik ortada. Bunu, MESAM üyelerinin ve kamuoyunun takdirine sunuyorum.
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FUAR

MESAM, müzİk
fuarının yıldızı oldu
Bu yıl 13. yapılan
ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları
Genel Müdürlüğü’nün
katkıları ile hazırlanan
fuar standında
MESAM’ı Emre Saltık,
Ali Haydar Timisi,
Metin Karataş, Taylan
Yapışkan ve Cenk
Yalçın temsil etti.

M

üzik profesyonellerinin bir araya
geldiği dünyanın en ünlü müzik fuarlarından WOMEX 13 23-27 Ekim
tarihleri arasında Britanya’nın güney
batısında yer alan Galler’in başkenti
Cardiff’te yapıldı. Fuara 300’ü icracı olmak üzere
toplam 2.250 sektör katılımcısı katıldı. Türkiye’den
MESAM, MSG, MÜYORBİR ve MÜYAP gibi meslek
birliklerinin katıldığı fuarda, müzik dünyasının
profesyonelleri ile meslek birlikleri bir araya gelerek, uluslararası platformlarda tanışma, işbirliği ve
iletişim ağlarını genişletme fırsatı yakaladı.

KONFERANSLARA KATILDI

Aralarında “Dünya Müziği, Çeşitlilik ve Demok-
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rasi, Dinleyici Kitlesini Arttırma ve Sosyal Medya
Stratejileri, Mobil ve Online Pazarda Nasıl Başarılı
Olunur” gibi müzik sektörü ve sektör profesyonellerini ilgilendiren 13 konferansın gerçekleştiği WOMEX 13’te özellikle müzik sektöründe yaşanan sorunlar üzerine yapılan konferanslar ilgiyle dinlendi.
MESAM, 4 meslek birliğinin hazır bulunduğu
Türkiye standında, tüm fuar boyunca aktif olarak
faaliyet yürüttü. Bu yıl 13.’ncüsü yapılan ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile hazırlanan fuar standında MESAM’ı Emre Saltık, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş,
Taylan Yapışkan ve Cenk Yalçın temsil etti.

MESAM
yönetİmİ,
Galler’İn
başkentİ
Cardiff’te
düzenlenen
dünyanın en
ünlü müzİk
fuarı
WOMEX 13’e
katılarak
uluslararası
platformlarda
İşbİrlİğİ
ve İletİşİm
ağlarını
genİşletme
fırsatı
yakaladı

/ KÖŞE /

MESAM’ın kapıları eser
sahiplerinin hepsine açıktır
MESAM’ın kurumsal iletişim organı Vizyon’un yenilenen yüzüyle
sizlere tekrar merhaba demenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Kültür endüstrisinin en önemli bileşenlerinden biri olan müziğin yaratıcıları eser
sahiplerinin hak ettikleri telif kazancına
ulaşmaları yönetim kurulu olarak öncelikli
hedefimizdir. Bu amaçla, gerek ulusal mevzuattaki değişikliklerin gerekse uluslararası
lisanslama modellerindeki gelişmelerin yakın takipçisi oluyoruz.
İş akışlarımız, çalışma biçimlerimizle
dahil olduğumuz bu yeni süreçte hedefimiz
ülkemizde telif gelirlerinin arttırılması ve lisanslama modellerinde dünya standartlarını
yakalamaktır. Bu hedefin kısa bir yolculuk ve
tek başına olamayacağının farkındayız. MESAM’ın kapıları üyelerine ve müzik sektöründeki eser sahiplerinin her birine açıktır.

Metin Karataş
Sayman üye

DİJİTAL MECRALAR YAKIN TAKİPTE

Gelişen internet teknolojilerinin bir sonucu olarak müzik fiziki alandan dijital ortama geçmiştir.  Fiziki satışların düşmesi ve
artan dijital mecralar lisanslandırma faaliyetlerimizde dijital alanın ağırlığını arttırmıştır. MESAM dijital mecraların da yakın
takipçisidir.
Fikri mülkiyetin, maddi değeri olan herhangi bir meta gibi bir karşılığının olması
dolayısıyla yaratıcısına bir hak doğurması
telif bilincinin gelişmesiyle mümkündür. Bu
sadece meslek birliklerinin hassasiyetle hayata geçecek ve toplumsallaşacak bir olgu
değildir.

Yasal düzenlemelerin eser sahiplerini
gözetmesi, lisanslandırma, telif gelirlerinin
arttırılması konularında ilgili birim profesyonellerimiz özverili biçimde çalışmalarını
sürdürmektedir.
Uzun zamandır üzerinde konuşulan
MESAM-MSG ortak lisanslama ve dağıtım
protokolü, taşıdığı anlam ve önemi itibari
ile hayata geçmesini son derece önemsediğimiz bir projeden öteye geçerek yeni ortak
ofiste ilk çalışmalarına başlamıştır.

ÜYELERİMİZİN GÖRÜŞLERİ
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Meslek birliğimizin aynı zamanda uluslararası alanda faaliyet sürdüren bir özelliği
olması iş akışlarında küresel bir standardizasyonu da mecbur kılmıştır. MESAM bu amaçla
başlattığı kalite belgesi alma sürecinde sona
yaklaşmıştır. Meslek birliğimizde gerek iş
akışları gerekse yönetimsel anlamda standardizasyon sağlanması özellikle evrensel bir iş
yapış biçimini de mümkün kılacaktır.
Siz değerli üyelerimizin görüş ve düşüncelerine önem veren bir yönetim anlayışıyla
yüz yüze yaptığımız üye toplantılarımız, bundan sonraki politikalarımızda göz önünde
bulunduracağımız birçok veriyi elde etmemizi sağlamıştır. Katılan tüm üyelerimize bu
vesileyle tekrar teşekkür ederiz.
Çalışma sürecimiz içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi bundan sonraki sayılarda da paylaşmaya devam edeceğiz.
Tüm değerli üyelerimize saygılarımı sunuyorum.
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Üyelerİn gelİrlerİnİ
artırmak İçİn
toplanıyorlar

MESAM ve MSG’NİN eser sahİplerİnİn haklarını, daha İyİ şartlarda
alabİlmesİ İçİn başlattıkları ortak çalışma hız kesmeden devam edİyor. İcra
kurulu üyelerİ, 52 haftadır toplantılar yaparak ortak kararlar alıyor

T

ürkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) yönetim
kurulu üyeleri her çarşamba eser sahibi üyelerin haklarını korumak için toplantı yapıyor. MESAM Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Sağ ile MSG Yönetim Kurulu Başkanı Garo
Mafyan kaptanlığında gerçekleşen toplantılardaki gündemde, ağırlıklı olarak ortak lisanslama yer alıyor. Geç saatlere kadar
süren toplantıda özellikle dijital lisans sözleşmeleriyle (kullanım şekillerine ilişkin) birim fiyatlarının oluşturulması ve kullanıcılarla bu
birim fiyatlar üzerinden yapılan sözleşme maddeleri yer alıyor.

artışı bir sene öncesinin çok üstünde, bir artış var. Ama bunu yeterli
bulmuyorum. Çünkü bizde oranlar inanılmaz düşük. Avrupa’ya göre
büyük farklar var. Örneğin İngiltere teliflerden 1,5 milyar dolar alıyor.
Biz 40 milyon lirayı geçemedik. Üyelerimizin telif ücretlerini çoğaltmak için MSG ile 1 yıl önce başlattığımız ortak lisanslamayla çok
yol aldık. Birlikte çok güçlendik. Çıtayı daha yükseklere çıkarmak için
birlikte omuz omuza, özveriyle çalışıyoruz. MSG’le ortak hedefimiz,
üyelerin alması gereken hakkına kavuşması için çabalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BİRLİKTE GÜÇLENDİK

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Garo Mafyan ise toplantı sonrasında
MESAM’la ortak lisanslamanın meyvelerini toplamaya başladıklarını
belirterek “Bizim hedefimizde umum mahaller var. Bunu başarmak için
MESAM’la birlikte projeler hazırladık. Bunu başarırsak büyük gelirler
toplayacağımıza ve üyelerimizin yüzünün daha çok güleceğine yürekten inanıyorum” dedi.

52 haftadır iki meslek birliğinin icra kurulunda görevli yöneticileri,
yaklaşık 12 bin eser sahibi üyenin telif gelirlerinin yükseltmek için
gece gündüz çalışıyor.
Geçen yıl üyelerine, 27 milyon 525 bin lira dağıtıldığı açıklayan
MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ “Bu sene MESAM’ın telif
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PROJELER HAZIR

MESAM Yönetİm
Kurulu Başkanı
Arİf Sağ İle
MSG Yönetİm
Kurulu Başkanı
Garo Mafyan
kaptanlığında
gerçekleşen
toplantılardaKİ
gündem DE
ağırlıklı
olarak ortak
lİsanslama
yer alıyor

Beşiktaş’taki ofiste
geç saatlere kadar
süren toplantıda,
özellikle dijital lisans
sözleşmeleriyle
birim fiyatlarının
oluşturulması ve
kullanıcılarla bu birim
fiyatlar üzerinden
yapılan sözleşme
maddeleri yer alıyor.
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55 mİlyon müzİk
eserİnİ koruyor
MESAM lİsanslama faalİyetlerİnİn yanında ayrıca, İzİnsİz
olarak üyelerİnİn eserlerİnİ yayınlayan yayın kuruluşlarını ya da
bu eserlerİ kullanan İşletmelerİ tespİt ettİklerİ takdİrde,
üyelerİnİn haklarını korumak İçİn bu kuruluş ve İşletmelere
karşı yasal yollara başvurmaktadır

T

ürkiye’de 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe giren Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesinde eser
sahiplerinin, maddi ve manevi yararlarını ortak bir
şekilde korumak amacıyla kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde meslek birliği oluşturmaları, bu süre içerisinde meslek birliği kuramadıkları
takdirde, birliğin hükümet tarafından kurulacağı düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeye rağmen eser sahipleri veya hükümet tarafından
uzun seneler meslek birliklerinin kurulması için bir adım atılmamış, ilk meslek birlikleri ancak 1986 yılında kurulabilmiştir.
Türkiye’de müzik eserleri alanında, üyeleri olan eser sahiplerinin haklarını takip etmek amacıyla kurulmuş olan MESAM halen
faaliyette bulunmaktadır. MESAM, 3 Kasım 1983 tarihli ve 2936
sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de kurulması öngörülen dört meslek
birliğinden biri olarak 1986 yılında faaliyetine başlamıştır.

LİSANSLAMA FAALİYETLERİ

MESAM, üyelerinden aldıkları yetki belgelerine istinaden genel anlamı ile iki tip lisanslama (ruhsat) işlemi yapmaktadır.

MEKANİK LİSANSLAMA

Müzik yapımcıları, müzik eserlerinin CD, DVD, kaset, plak gibi
araçlar üzerine tespiti, bunların çoğaltılması (çoğaltma hakkı) ve
çoğaltılmış kopyaların ticari amaçlarla dağıtımı, baksa bir anlatımla yayma hakkını kullanmak için müzik eseri sahibinden izin
almak zorundadır.
Uygulamada eser sahipleri, meslek birliklerine verdikleri yetki
belgeleri ile çoğaltma hakkı adı altında, FSEK anlamında, eserlerinin her türlü maddi araç üzerine tespitini içerecek şekilde çoğaltma hakkını, bu tespitlerin her türlü kullanımını, özel kullanım için
satışa sunma, kiralama ve ödünç verme haklarını (yayma hakkı)
MESAM’a devretmektedirler. Bu hakların üçüncü kişiler tarafından
kullanılmak istenilmesi halinde, MESAM ile anlaşma yapılması
gerekmektedir. Bu tür hakların kullanımı için meslek birlikleri tarafından üçüncü kişilere verilen izinler uygulamada mekanik lisanslama olarak adlandırılmaktadır.
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TEMSİLİ LİSANSLAMA

Eser sahipleri tarafından MESAM’a verilen yetki belgesi ile
temsil hakkı adı altında FSEK m. 24 anlamında temsil hakkı ve
FSEK m. 25 anlamında işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim hakkının da devredildiği görülmektedir.
Bu bağlamda MESAM Türkiye’de yayın yapan radyo ve televizyon
kuruluşları ile müzik eserlerinin yayınına ilişkin izin sözleşmeleri
yapmakta olup, bu elzem uygulamada temsili lisans olarak adlandırılmaktadır.
Bunun yanında, umuma açık otel, lokanta, bar, mağaza, disko
gibi canlı veya mekanik vasıtalar yoluyla müzik eserlerini kullanan
isletmelerle, müzik kullanımına ilişkin olarak yapılan izin sözleşmelerine de uygulamada temsili lisans adı verilmektedir.
MESAM lisanslama faaliyetlerinin yanında ayrıca, izinsiz olarak üyelerinin eserlerini yayınlayan yayın kuruluşlarını ya da bu
eserleri kullanan isletmeleri tespit ettikleri takdirde, üyelerinin
haklarını korumak için bu kuruluş ve işletmelere karşı yasal yollara başvurmaktadırlar.
MESAM uluslararası alanda ise diğer ülkelerin telif birlikleri ile imzalamış olduğu karşılıklı temsilcilik sözleşmeleriyle 170
ülkenin repertuarını korumaktadır. Bu kapsamda MESAM, yerli
repertuar ve yabancı repertuar olmak üzere yaklaşık 55 milyon
müzik eserini Türkiye’de temsil ederek, korumaktadır. Uluslararası
alanda karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri doğrultusunda müvekkil
MESAM, Türkiye’de yabancı repertuarda TAM yetkili meslek birliğidir.

MESAM TARAFINDAN YAPILAN HAK TAKİPLERİ

Yapımcılar, müzik eserlerini sahiplerinden izin almadan kullanmaya alışmış oldukları gibi meslek birlikleri tarafından talep
edilen hak bedellerini ödememek için de uzun süre direnmişlerdir. Umuma açık yerlere örnek olarak otel, lokanta, bar, disko gibi
yerler gösterilebilir. Söz konusu yerlerde müzik eserlerini umuma
arz eden işletmelerin, eserlerin kullanılması dolayısıyla meslek
birliklerine telif ücreti ödemesi konusunda ikna etmek, telif bilincinin henüz tam olarak oturmadığı ülkemizde oldukça zor bir iştir.

Özellikle umuma açık mahallerde canlı veya CD, DVD, kaset gibi
mekanik vasıtalar yoluyla müzik eserlerinin izinsiz kullanımı halen
ülkemizde büyük sorun yaratmaktadır.

HAK SAHİBİNE VERİLECEK ZARARIN ÖNLENMESİ

FSEK m. 41 ile umuma açık mahallerde eser, icra, fonograf, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar
belirlenmiş olup, maddenin düzenlenme amacı eserin umumi yerlerde kullanılması suretiyle hak sahibine zarar verilmesinin önlenmesidir. FSEK m. 41/f.1 uyarınca “Girişi ücretli veya ücretsiz umuma
açık mahaller; eser, icra, fonograf, yapım ve yayınların kullanım ve/
veya iletimine ilişkin 52. maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve
sözleşmelerde yazılı mali hak ödemelerini bu madde hükümlerine
göre yaparlar.” Madde metnin de anlaşılacağı gibi eserlerin umuma
açık mahallerde kullanılması için hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alınması zorunludur.
FSEK m. 41/f.12 uyarınca “Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi
yapılan eser, icra, fonograf, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi
olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını ancak yetki verdikleri meslek
birlikleri aracılığı ile talep edebilirler.” Madde metninden de anlaşılacağı gibi ödemeler sadece meslek birliklerine yapılacak olup, baş-
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MESAM uluslararası alanda İse dİğer ülkelerİn telİf
bİrlİklerİ İle İmzalamış olduğu karşılıklı temsİlcİlİk
sözleşmelerİyle 170 ülkenİn repertuarını korumaktadır.
Bu kapsamda MESAM, yerlİ repertuar ve yabancı
repertuar olmak üzere yaklaşık 55 mİlyon müzİk eserİnİ
Türkİye’de temsİl ederek, korumaktadır
kaca birlik, dernek, şirket ve benzeri kuruluş tarafından hak takibi
yapılamayacaktır. Buna aykırı olarak piyasada, Meslek Birlikleri’nin
haklarını engelleyecek şekilde faaliyetler yürüterek hak gaspına
yol açan şirketlere itibar edilmemelidir.
FSEK m. 43’de 3 Mart 2004 tarihinde 5101 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile eser, icra, fonograf ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esasların da FSEK m. 41’e paralel
olarak düzenlendiği söylenebilir. Madde ile yayın kuruluşlarının
sahneye konulmuş eserlerin yayınlanmasına ilişkin olarak hak sahibinden izin almak; sahneye konulmamış eserler için meslek birliklerinden yapacakları sözleşme ile izin almak, söz konusu yayın
ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eserlere ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorunda
oldukları düzenlenmiştir.
Ayrıca madde ile radyo-televizyon kuruluşlarının sınıflandırılması öngörülmüş olup, meslek birliklerinin yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak yayın ve/veya iletimden kaynaklanan ödemelere
ilişkin tarifeleri tespit edecekleri düzenlenmiştir. Tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi gibi konularda FSEK m.
41’in ilgili maddelerine atıf yapılmakla yetinilmiştir.

MALİ HAKLARA TECAVÜZ
HALİNDE TAZMİNAT DAVALARI

FSEK m. 70/f.2 uyarınca “Malî hakları haleldar edilen kimse,
tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere müteallik hükümler
dairesinde tazminat talep edebilir.” FSEK m. 70/f.2 ile birici fıkranın aksine, mali haklara tecavüz halinde açılacak tazminat davası
için failin kusurlu olması gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Her ne
kadar madde metninde sadece kusurdan söz edilmişse de hukuka
aykırılık, zarar ve uygun illiyet bağı şartlarının da varlığı gereklidir.
Mali hakları tecavüze uğrayan kimse, tecavüz edenin kusuru
varsa, Borçlar Kanunu’nun haksız fillere ilişkin hükümleri çerçevesinde tazminat talep edebilecektir. Mali haklara tecavüz halinde çoğu kez maddi zarar söz konusu olmaktadır. Bunun yanında
mali hakkın ihlali ile birlikte manevi hakka da dolayısıyla tecavüz oluşabilir. Bu durumda FSEK m. 70/f.1 uyarınca ayrıca manevi tazminat talebinde de bulunulabilecektir. Örneğin bir arkadaş
topluluğu içinde seslendirilen bir beste, toplulukta bulunanlardan
biri tarafından akılda tutulur, notaya dökülerek eser sahibinden
habersiz olarak kamuya açık bir yerde temsil suretiyle icra edilirse, eser sahibi hem mali hakkı olan temsil hakkı hem de manevi
hakkı olan kamuya sunma hakkına tecavüz edildiği gerekçesiyle
maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
FSEK kapsamında eserler bakımından zarar, eserin izinsiz kullanımı nedeniyle genellikle mahrum kalınan kar seklinde ortaya
çıkmaktadır. İzinsiz kullanım dolayısıyla uğranılan zararın hesaplanmasında, zararın mahrum kalınan telif ücretleri olarak değerlendirildiği ve FSEK m. 68’te düzenlenen üç kat fazla telif bedeli
ödenmesi ilkesinden hareket edildiği görülmektedir. Ancak tecavüzün ref’i davasıyla birlikte ileri sürülebilecek bu talebin, tazminat hesabında kullanılması zararın tespiti açısından her zaman
sağlıklı sonuçlar vermeyeceğinden, haksız fiillere ilişkin hükümlerin uygulanması gerekliliği de göz önüne alındığında, gerekli
hallerde mahrum kalınan kar ve tazminat miktarının hesaplan-
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masında BK m. 42 ve m. 43 hükümlerinin kıyasen uygulanarak
tazminat miktarının belirlenmesi uygun olacaktır.

DİJİTAL ALANDA KORSAN İLE MÜCADELE

Dijital alanda korsan ile mücadelede 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Ek 4. maddesine göre hareket edilmektedir.
İşbu kanun maddesinde “uyar ve kaldır” sisteminin basit bir şekli
geliştirilmiştir. Burada fikri hakları ihlal edilen hak sahiplerinin
öncelikle içerik sağlayıcıya üç gün içinde ihlale son verilmesi istenir. İçerik sağlayıcı ihlale son vermediği zaman, Cumhuriyet Savcılığına başvurulur ve servis sağlayıcıdan, içerik sağlayıcıya verdiği
hizmeti durdurması istenir. Eğer fikri hak ihlaline son verilirse, servis sağlayıcı tekrar hizmet vermeye başlar. FSEK Ek 4. maddesinin
son fıkrasına göre, kanunun sağladığı hakları ihlal etmeye devam
eden bilgi ve içerik sağlayıcılar hakkında FSEK 72. maddesinin 2.
bendi hükümlerine göre cezalandırılır.

MEKANİK ALANDA KORSAN İLE MÜCADELE

Hak sahibinin izni olmaksızın, bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, çoğaltan, yayan, bir eserin nüshalarını yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu
yapan, bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil
eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletimde dâhil
olmak üzere her nevi işaret, ses veya görüntü iletimine
yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden
kişilerin eylemleri korsan yayıncılık olarak nitelendirilmektedir.
Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalamaya
müsait diğer eserlerin çoğaltılmış nüshalarına
da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. (FSEK -80) 5846
sayılı yasanın 81. Maddesine göre; sahte bandrol üreten, satışa arz eden, satan, dağıtan, satın
alan, kabul eden veya kullanan kişi hakkında
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.
Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser
üzerinde tatbik eden kişi, bir yıldan beş
yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
Yetkisi olmadığı halde, hileli
davranışlarla bandrol temin eden
kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılmaktadır.
Yetkisi olmayan kişilere
bandrol temin eden kişi iki
yıldan beş yıla kadar hapis
ve beş bin güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılmaktadır.

}

Mali haklara
tecavüz
halinde
oluşan suçlar

FSEK m. 71 uyarınca mali haklara
tecavüz halinde oluşan suçlar şunlardır:

1

Bir eseri, icrayı, fonogramı
veya yapımı hak sahibi
kişilerin yazılı izni olmaksızın
işleyen, temsil eden, çoğaltan,
değiştiren, dağıtan, her türlü işaret,
ses veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya
da hukuka aykırı olarak işlenen veya
çoğaltılan eserleri satışa arz eden,
satan, kiralamak veya ödünç vermek
suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî
amaçla satın alan, ithal veya ihraç
eden, kişisel kullanım amacı dışında
elinde bulunduran ya da depolayan
kişi hakkında bir yıldan beş yıla
kadar hapis veya adlî para cezasına
hükmolunur.
Başkasına ait esere, kendi
eseri olarak ad koyan kişi altı
aydan iki yıla kadar hapis
veya adlî para cezasıyla
cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak
veya yayımlamak suretiyle işlenmesi
hâlinde, hapis cezasının üst sınırı
beş yıl olup, adlî para cezasına
hükmolunamaz.
Bir eserden kaynak
göstermeksizin iktibasta
bulunan kişi altı aydan iki yıla
kadar hapis veya adlî para
cezasıyla cezalandırılır.
Hak sahibi kişilerin izni
olmaksızın, alenileşmemiş bir
eserin muhtevası hakkında
kamuya açıklamada bulunan
kişi, altı aya kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Bir eserle ilgili olarak yetersiz,
yanlış veya aldatıcı mahiyette
kaynak gösteren kişi, altı
aya kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Bir eseri, icrayı, fonogramı
veya yapımı, tanınmış bir
başkasının adını kullanarak
çoğaltan, dağıtan, yayan veya
yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla
kadar hapis veya adlî para cezasıyla
cezalandırılır.
Bu Kanunun ek 4. maddesinin
birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri
yetkisiz olarak işleyenler ile bu
Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye
devam eden bilgi içerik sağlayıcılar
hakkında, fiilleri daha ağır cezayı
gerektiren bir suç oluşturmadığı
takdirde,  üç aydan iki yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
Hukuka aykırı olarak üretilmiş,
işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya
yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı
veya yapımı satışa arz eden, satan veya
satın alan kişi, kovuşturma evresinden
önce bunları kimden temin ettiğini
bildirerek yakalanmalarını sağladığı
takdirde, hakkında verilecek cezadan
indirim yapılabileceği gibi ceza
vermekten de vazgeçilebilir.

2

3
4
5
6
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MESAM ve MSG

ORTAK ofİsİ
hİzmete gİrdİ

MESAM ve MSG’nin
ortak yeni ofisi yapılan
düzenlemelerden
sonra hazır hale geldi.

MESAM

ve MSG’nin Ortak Lisanslama
Protokolü
kapsamında İstanbul
Beşiktaş’ta kiralanan ortak ofisin kapılarını açtı.
Yaklaşık 750 metrekarelik bir alan üzerinde bulunan ofis; teknoloji, konfor ve kullanım alanındaki
efektif tasarımıyla tüm ziyaretçilerini ağırlıyor.

MODERN TASARIMIYLA
DİKKAT ÇEKİYOR

Öncelikle, MESAM Lisanslama Birimi’nin taşındığı ortak ofiste, MESAM ve MSG’nin lisanslama,
dağıtım ve dokümantasyon alanlarında ortak faaliyet yürütmesi hedefleniyor.
Müzik kullanıcıları ve eser sahiplerinin her za-
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man ziyaret edebilecekleri MESAM ve MSG Ortak
Ofisi, hem modern tasarımı hem işlevsel çalışma
alanları ile öne çıkıyor. MESAM ve MSG yöneticileri yeni ortak ofis için, birlikte çalışmanın vereceği
güç ve motivasyon ile başarılara imza atılacak bir
çalışma alanı olmasını ümit ettiklerini açıkladılar.

MESAM, MSG
ortak ofisi,
yaklaşık 750 m2
lik alanda
hizmet veriyor.

MESAM VE
MSG’NİN
KARARLI
ADIMLARIYLA
BİR HEDEFE
DAHA
ULAŞILDI.
SEKTÖRÜN
İKİ ÖNEMLİ
MESLEK
BİRLİĞİ
AYNI OFİSTE
ORTAK
ÇALIŞMALARA
İMZA ATACAK

Ortak
Lİsanslama
Protokolü
kapsamında,
İstanbul
Beşİktaş’ta
bulunan
ortak ofİste
çalışmalarını
yürütecek
olan MESAM
ve MSG, ortak
YENİ ofİsİ
kapılarını
açtı
www.mesam.org.tr
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MESAM’dan
korsan uyarıSI!

MESAM, dİjİtal ortamda İzİnsİz paylaşılan, dİnlenen,
İzlenen eserlere karşı kamuoyunu uyardı

Ü

lkemizde, iletişim ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, fikir ve sanat eserlerinin geleneksel
üretim, dağıtım ve tüketim süreci değişiyor. Müzik,
raflardan dijital ortama inerken dijital müzik endüstrisi hızla büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyle
birlikte, meslek birlikleri, üyelerinin haklarını en üst
seviyede korumak amacıyla gelişen teknolojiyi de
kapsayan sözleşmeler ve yenilikler yapmak zorunda kalıyor. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM, üyelerinin dijital
ortamda paylaşılan, dinlenen, izlenen eserlerini 5846 Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alıyor.

Müzİk platformlarıyla sözleşme

2012 yılında, iTunes ve XBox gibi büyük dijital müzik platformlarıyla sözleşme imzalayan MESAM’ın Youtube, Spotify gibi
uluslararası platformlarla olan görüşmeleri devam ediyor. IFPI
(Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği)’nin 2012 verilerine göre
Youtube’da en çok izlenen kategorisindeki her 10 videonun 9’unu
müzik videoları oluşturuyor. Tüm dijital ortamlar ve sosyal medya
verilerini toplayarak analizlerini paylaşan Next Big Sound’un verilerine göre ise online müzik dinlenme oranları 2012 yılında yüzde
45 oranında büyüdü.
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Fİkrİ mülkİyet de bİr mülkİyettir

Dijital ortamlarda kullanılan müzik eserleri, 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında fikri mülkiyet olarak kabul
ediliyor. Fikri mülkiyetin izinsiz kullanımının ise tıpkı somut mülkiyetin izinsiz kullanımında olduğu gibi yasal yaptırımları bulunuyor.
İnternet korsanlığı olarak kabul edilen izinsiz müzik dinlemeleri,
eser sahiplerinin kontrolü dışında gerçekleştiğinden ciddi bir hak
kaybına yol açıyor.

Eser sahİplerİnİn hakları

25 milyondan fazla internet kullanıcısının olduğu Türkiye’de,
müzik yayını yapan dijital platformların lisanslandırılması, internet korsanlığının önünde geçilmesi ve eser sahiplerinin haklarının
korunması bakımından önem taşıyor. Meslek birlikleri, izinsiz eser
kullanımı yaptıkları tespit edilen internet platformlarını öncelikle
ihtarname ile uyarıyor.
Meslek birlikleri, içerik sağlayıcı platformlardan üç işgünü içinde izinsiz paylaştıkları eseri kaldırmasını talep ediyor. Platformların ihtarnameye uymaması durumunda meslek birlikleri savcılığa
başvurarak yasal süreci başlatıyor. İzinsiz içerik sağlayan platformlar hakkında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71.madde
2.fıkrası gereği üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

/ KÖŞE /

Bayrağı hep ileriye taşımalıyız
Yönetime geldiğimiz günden bu
güne kadar sizlerden biri olduğumuzu unutmadan ortak haklarımızın tahsili ve hakça dağıtımı için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanç ve iyi
niyetle sarıldığımız bu görevde en önemli
amacımız, insanları “üretmeden tüketmeye”
yönlendirilen ülke şartlarında, ürettikleriyle
hayata bağlanan siz değerli üyelerimize layık bir meslek birliğinin oluşmasına katkıda
bulunmaktır. Hak kaybına uğramamıza sebep
olan yasal boşluklar ve ülkemizdeki telif kültürünün eksikliği, MESAM’ın başarısız olması
için bir mazeret olamaz. Bu sebeple yönetime talip olarak aldığımız bayrağı bir önceki
dönemden daha ileriye taşımak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İşte bu görev anlayışıyla, faaliyet süremiz içinde gerçekleşen
ve meslek birliğimizi daha ileriye taşıyan bazı
gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duymaktayız.

YENİ LİSANS SÖZLEŞMELERİ

Ali Haydar Timisi
Yönetim Kurulu Üyesi

Meslek birliğimizin son 3 yılda yıllık ortalama gider fazlası 2.064.512,66 TL iken,
2012 yılında alınan idari tedbirler ve artan
lisanslama faaliyetlerimiz sayesinde bu gider fazlası 122.235,72 TL’ye düşürülmüştür.
2011 yılındaki gider fazlamızın 339.666,55
TL olduğu düşünüldüğünde, sadece bir önceki yıla oranla dahi %64 daha kârlı bir yıl
geçirdiğimiz ortadadır. Yıllardır kullanıcılar
açısından sorun yaratan ve gerçekleşmeyeceği
düşünülen MESAM-MSG ortaklığı lisanslama
ve dağıtım alanlarında hayata geçmiş, Lisanslama Birimimiz Beşiktaş’ta kiralanan ortak ofise taşınmıştır.
En önemli dijital müzik platformlarıyla
imzalamış olduğumuz lisans sözleşmeleri sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde MESAM
repertuarı dinlenebilecek bir hale gelmiştir.
Uzun yıllardır yurt dışı meslek birliklerinden
tahsil edilemeyen telif bedelleri hak sahibi
üyelerimize ödenmek üzere tahsil edilmeye
başlanmıştır. MESAM, umumi mahallerde imzaladığı sözleşme sayılarını arttırmış, devam
eden davalarımız büyük oranda kazanımlarla
sonuçlanmıştır. Tüm bu çabalar meslek birliğimizin ve sizlerin haklarının gelişmesine
önemli katkılar sağlamaktadır.

DAĞITIM TABANA YAYILACAK

Bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken
Dağıtımı tabana yayabilecek bir lisanslama

ve dağıtım modelini tamamlamak MESAM
üyelerinin dağıtımla ilgili şikâyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır diye düşünmekteyiz.
Normal dönem dağıtımlarında mali haklarını
en üst düzeyde alan piramidin en üstündeki
eser sahiplerinin, havuz dağıtımlarından da
aynı oranda telif aldıkları bir dağıtım modeli,
özellikle Halk Müziği ve Sanat Müziği alanındaki üyelerimizin hak kaybına uğramasına
sebep olmaktadır. Bu konu ile ilgili son genel
kurula sunmak üzere hazırladığımız yönerge ne yazık ki genel kurul divan başkanının
haksız ve hukuksuz uygulamaları neticesinde gündeme bile alınmamıştır. En öncelikli
hedeflerimizden biri olması gereken “hakça
dağıtımı” sağlayacak bu yönerge, birkaç eski
üyenin üyeliğe dönüş taleplerinin çıkardığı
kargaşa içerisinde üyelerin oyuna sunulamamıştır. Dağıtımların daha hakça yapılabilmesi
için geçmiş yönetimler tarafından hazırlanan
eski Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi, MSG ile birlikte yaptığımız ortak çalışma
neticesinde yenilenmiş ve aralık ayında yapılacak olan genel kurulda siz değerli üyelerimizin oylarına sunulacaktır. Bu yönergenin
genel kurulumuzdan onay alması dağıtımlardaki pek çok sıkıntıyı ortadan kaldıracağı için
bu konuda gereken özeni ve hassasiyeti göstermenizi sizlerden özellikle talep ediyoruz.

ESERLERE KOLAYCA ULAŞILACAK

Bir diğer önemli bir proje olarak başlattığımız MESAM internet sitesinin yenilenmesi çalışmaları da son noktaya gelmiştir. Yeni
internet sitemizden artık eser bildirimlerimiz
de dahil olmak üzere pek çok online işlem
yapılabilmektedir. Site üzerinde bulunan üye
profillerinde hem üyelerimizin birbirleri ile
iletişime geçmelerini sağlayacak bilgiler, hem
de eserlerinin mp3 formatında yayınlanabileceği bölümler oluşturulmuştur. Bu sayede repertuar arayışında olan sanatçıların, üyelerimizin MESAM internet sitesindeki eserlerine
kolayca ulaşmaları hedeflenmektedir.
Burada kısaca özetlediğimiz ama geniş
detayına uzunca bir aradan sonra sizlerle
buluşan Vizyon dergimiz ve yenilenen web
sitemizden ulaşacağınız tüm bu gelişmeleri
birlikte, daha güçlü bir MESAM’ı inşa etmenin
önemli adımları olarak görüyoruz. Üretimden gelen gücümüzü birleştirdiğimiz oranda
güçleneceğimize olan inancımızla, desteğiniz
için hepinize yürek dolusu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
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dünyadan

Çin Devlet Televizyonu
CCTV, “Muhteşem Yüzyıl”
adlı diziyi ekranlarında
göstermek üzere ihraç etti.
MESAM, Türk dizilerinde
kullanılan müziğin telifini
toplayacak.

MESAM Çİn’den
telİf TOPLAYACAK
Uluslararası sözleşme ağını genİşleten MESAM,
Çİn Meslek Bİrlİğİ (MCSC) İle İmzaladığı, temsİlİ ve mekanİk
alanlarda karşılıklı temsİlcİlİk sözleşmesİ sayesİnde, Çİn’den
de telİf bedelİ toplamaya başlayacak
032 www.mesam.org.tr

MESAM, dünya genelİnde 72 meslek bİrlİğİyle
İmzalamış olduğu “karşılıklı temsİl anlaşmaları”
çerçevesİnde, repertuarının ve üyesİnİn telİf
haklarını küresel olarak koruyor

MESAM

son yıllarda dünyanın birçok ülkesine
ihraç edilen Türk dizilerinde kullanılan
müziğin telifini toplayacak. Türkiye’de
olduğu kadar ihraç edildikleri 4 ayrı kıtada da beğeniyle izlenen
dizilerde kullanılan müzik eserlerinin sahipleri, üyesi oldukları
meslek birlikleri MESAM aracılığıyla fikri mülkiyet haklarını koruma altına alıyor.
MESAM,   dünya genelinde 72 meslek birliğiyle imzalamış olduğu “karşılıklı temsil anlaşmaları” çerçevesinde, repertuarının ve
üyesinin telif haklarını küresel olarak koruyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLEN DİZİLER

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizilere müzik yapan
eser sahipleri üye oldukları meslek birlikleri aracılığıyla, dizilerin

ihraç edildiği ülkelerden gelen telif bedellerini almaya hak kazanıyorlar.
Uluslararası sözleşme ağını genişleten MESAM, 14.08.2013 tarihinde,  Çin Meslek Birliği MCSC ile imzaladığı temsili ve mekanik
alanlarda karşılıklı temsilcilik sözleşmesi sayesinde Çin’den de telif
bedeli toplamaya başlayacak. Çin Devlet Televizyonu CCTV, “Muhteşem Yüzyıl” adlı diziyi ekranlarında göstermek üzere ihraç etti.
Aralarında “Ezel”, “Hatırla Sevgili”, “Beyaz Gelincik”, “Aşka Sürgün”,
“Asmalı Konak” gibi beğenilen ve yurtdışına ihraç edilen yapımların
ortak noktası, bu dizilerde kullanılan eser sahiplerinin bir kısmının
MESAM üyesi olmaları.
Türkiye de bulunan meslek birlikleri, üyesi bulunan eser sahiplerinin manevi ve mali haklarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu kapsamında koruyor.
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MESAM-MÜYAP ve
MSG’den tarİhİ buluşma

DEV ADIM
MESAM-MÜYAP ve MSG ortak lİsanslama İçİn tarİhe geçecek bİr
adım attı. MESAM öncülüğünde bİr araya gelen MÜYAP ve MSG,
ortak protokol oluşturarak özellİkle umuma açık alanların
lİsanslanmasını gerçekleştİrecekler

T

ürkiye’nin en büyük meslek birlikleri MESAM-MÜYAPMSG ortak lisanslama için bir araya geldi. Büyük bir
adım atan meslek kuruluşları “Bir elin nesi var, iki elin
sesi var” atasözünde olduğu gibi üyelerin daha fazla
hak almaları için mücadele edecekler.
MESAM koordinatörlüğünde bir araya gelen
MÜYAP ve MSG, ortak protokol oluşturarak, özellikle umuma
açık alanların lisanslanmasını birlikte yapacaklar. Dünyada ve
Türkiye’de hükümetler ve bakanlık düzeyinde gereken yasaların
çıkması için ortak hareket edecekler.

20 YILLIK ÖZLEM

Küskünlükleri sona erdirerek, yıllar sonra bir araya gelen
meslek kuruluşlarının en büyük hedefi, üyelerinin telif ücretlerini artırmak. Bu zamana kadar neden bir araya gelinemiyordu
sorusunun cevabını ise toplantıya katılanlar şöyle değerlendirdi:
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“Bulunduğumuz sanat dünyası, müzik sektörü egosu yüksek insanların olduğu bir alan. Örgütlenmesi de zor bir alan.
1988’den bu yana gençlik heyecanını bırakıp,  MESAM-MÜYAPMSG olarak bir araya gelmemizle olgunluk dönemine geçmiştir. Çünkü, 20 yıllık dönemde hükümetlerin evrensel yasaları
Türkiye’de doğru çıkarmamasından kaynaklanan ve umuma
açık alanların lisanslanması konusunda gerekli yasaları tedarik
etmedikleri için ve pasta çok küçük olduğu için meslek birlikleri
birbirleriyle uğraşır hale geldiler. Bugün ise geride bıraktığımız
20-25 yıllık süreçten sonra şöyle bir zaferle çıkıyoruz. Meslek
birlikleri bir araya gelerek, umuma açık alanların lisanslanmasından tutun da, tüm dünyaya uzanan süreçte hükümetler
nezdinde, bakanlık nezdinde gereken yasaların çıkması için
mücadele etme konusunda fikir birliğine kavuştu. Bu buluşma
dolayısıyla üretenlerin, haklarını alma noktasında tarihi bir adım
niteliğindedir.”

Birliktelikten çok büyük
bir kuvvet doğdu.
MESAM, MÜYAP ve
MSG, İstanbul’da 1500
mekânın lisanslanması
için ortak çalışma
başlattı. Anadolu için
ayrı bir proje hazırlıyor.
100 milyon TL olan telif
pastası 300 milyon TL’ye
çıkarılacak.
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MESAM ofİsİnde 31 Ekİm GÜNÜ
gerçekleşen toplantıda, üç
meslek bİrlİğİ yönetİcİlerİ,
üyelerİnİn daha fazla hak
almaları İçİn, dünyada ve
Türkİye’de hükümetler ve
bakanlık nezdİnde gereken
yasaların çıkması İçİn ortak
mücadele etme kararı aldı
SEKTÖRÜN BÜYÜKLERİ
ÖNCÜLÜK ETTİ

‘Birlikten güç doğar’ atasözünde olduğu gibi
MESAM’ın tarihi birikimiyle Arif Sağ, öncülük
etmiştir. MSG Başkanı Garo Mafyan bu sorunları
yakından bilen çok kıymetli bir şahsiyet,
sektörümüzün büyüklerindendir. MÜYAP Başkanı
Bülent Forta ve diğer yönetim kurulu üyeleri, bu
ülkenin müzik üretiminde rol almış ve bu sürecin
eser sahipleri olmadan gitmeyeceğini çok net
gören pozitif insanlardır. Dolayısıyla beyinlerdeki
düşüncelerde olgunlaşınca çok kolay oluyor.
O nedenle bugün böyle bir süreci hep birlikte
başardık.”

BİRLEŞMEDİĞİMİZ
İÇİN YOKSULUZ

Atılan bu tarihi adım MESAM-MÜYAP ve MSG
çevresinde de heyecanla karşılandı. Haklar için
zorunlu olan bu birlikteliğin ana hedeflerinden
biri Türkiye’deki ‘telif pastasını’ daha da
büyütmek. Toplantı sonunda  görüşler şu şekilde
dile getirildi:
“Yunanistan 8 milyon nüfusuyla 150 milyon
Euro telif toplarken, onun 10 katı büyük olan
Türkiye, hâlâ beşte bir oranında telif toplayabilmektedir. Bu tabloya bakarak daha neyin kavgasını yapacağız ki! Birleşmediğimiz için böyle
açız, yoksuluz ve yasalar lehimize dönük olarak
çıkmıyor. Ve aldığımız para devede kulak kalıyor.”

700 MİLYON DOLAR
SEVİYESİNE ÇIKARILACAK

MESAM-MÜYAP-MSG’nin attığı bu adımın,
var olan pastayı büyüteceği ifade edilerek
“Türkiye’nin gerçekte telif pastasının aslında
İngiltere ve Almanya’nın sahip olduğu 1.5-2
milyar dolar civarında olması lazım. Bizler ilk 5
yıl içinde bu pastayı 700 milyon dolar seviyesine
çıkarabilmemiz mümkündür aslında. Bir kere
önümüzde hükümetin çıkarması gereken bir
yasa var. Bu yasa, umuma açık alanların lisanslanmasını zorunlu hale getirmelidir. Bugün bir
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bakkal dükkânı açarken belediyeye bir süre evrak
veriyorsunuz. MESAM’da buna dahil edilmeli.
Çünkü MESAM her yerde müzik yapıyor. Ayrıca
bizim TRT’de yıllardır birikmiş olan paralarımızın
ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan umuma
açık eğlence yerlerinde belediyelerin yıllardır
aldığı paraların aslında telif parası olduğu alenen ortada. Bu paraların bizlere verilmesi veya
en azından su andaki süreç içinde belli yüzdesinin bizlere verilmesi halinde gelirlerimiz daha
da artacaktır” denildi.

ÖDEME YAPILMAZSA
MÜZİKLERİMİZİ ÇEKERİZ

Geç saatlere kadar süren MESAM-MÜYAPMSG toplantılarında umuma açık alanların
lisanslandırılması gündemin ilk sırasını oluşturuyor.
İkincisi ise Youtube. Türkiye’de büyük bir pazar
bulması ve meslek birliklerinin, hak sahipleri
olarak yıllardır buralardan para alamadıklarını
ve toplantıda ortak alınan kararla “Talep
ettiğimiz paralar ödenmezse, Youtube’dan bütün
müziklerimizi çekme kararı aldıklarını”  söylediler.

MESAM-MÜYAP-MSG buluşmalarının bundan sonraki takvimi
şöyle belirlenecek “Yeni yılla birlikte MESAM ve MSG’nin devam
eden ortak dağıtım yönergelerinin oturtulmasına yönelik bir
kongremiz olacak. Ardından MÜYAP’ı da yanımıza alarak, hükümetle, bakanlıkla görüşmeler yaparak gereken yasanın çıkması
doğrultusunda ortak hareket edeceğiz. Bunun yanı sıra bir kamuoyu mücadelesi yürüteceğiz. Umuma açık alanların lisanslanması
konusunda MESAM-MÜYAP-MSG olarak ortak adımlar atıyoruz.
Bu alanların süratle lisanslanması için temsilcilikler atayacağız.
Hukuk kurumlarıyla bu konuda işbirliğine gideceğiz. 2014 yılındaki
asıl hedefimiz 100 milyon TL olan telif pastasını 200-300 milyon
TL’ye çıkarmak.
En başta bu meslek birlikleriyle veri tabanımızı birleştiriyoruz.
MÜYAP’taki MDADS dosyaları üzerinden, bizde veya MÜYAP’ta
olmayan, sinema, diz müzikleri ve yabancı repertuarı da buraya
katarak Türkiye’nin en büyük müzik veri tabanını oluşturacağız.
Telif bölüşümü bu tekleştirilen veri tabanı üzerinden olacağı için
de, dağıtım mecraları da adaletli olacaktır. Yani sektör doğru çizgide gidecektir. Ortak veri tabanı tarihi bir adımdır. Bu bizi dünyaya
karşı da kuvvetli yapacak. Buradan yola çıkarak ortak lisanslama
çalışmalarında hız kazanacağız. Bunun denemelerini Kuşadası
Ticaret Odası’yla yaptığımız çalışmada gördük. İstanbul’da 1500
mekanın lisanslanması konusunda MESAM-MÜYAP-MSG ortak
çalışmalar yürütüyor. Bunu hemen Anadolu’ya yayacağız.”

BİRLİKTEN ÇOK BÜYÜK BİR KUVVET DOĞDU

Eskiden işletmeler “MESAM-MÜYAP-MSG ayrı ücret talep
ediyor” diyerek anlaşmaya yanaşmıyordu. Bu çalışmalar işletmelere tek ücret politikası mı getirecek? Artık işletmelerin mazeret
üretmelerini ortadan kaldıracak mı? sorumuza ise şu yanıt verildi:
“Bu konuda bütün meslek birlikleri işletmelere ayrı ayrı gittik.
Bu kullanıcımız nezdinde iyi olmadı. Ama bize de bunu yapmaya
mahkûm eden devlettir, hükümetlerdir. Bu ortak çalışmalar tek
fiyat birimine gidecek. Gelecek olan o tek telif geliri de üç meslek
birliği arasında paylaşılacak. Her meslek kuruluşunun aldığı pay
belli olacak.MESAM-MÜYAP-MSG üyeleri için 2014 altın yıl olacak. 2014 gerçekten çok bereketli olacak. 100 milyon TL’lik telif
pastasını bir yıl içinde 400-500 milyon TL’ye çıkarmanın adımlarını
atıyoruz. Bu da şu demek; yıllık olarak ortalama 1000 TL alan bir
MESAM üyesinin eline 10 bin ile 15 bin TL para geçmesi anlamına gelmektedir. Büyük bir sıçrama, büyük bir hak ediş noktasına
geleceğiz. Çok büyük bir kuvvet doğdu. Bir birliktelik önümüze çok
güzel sayfaların açılmasını da beraberinde getirecektir.”
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HABER

Ege Bölgesİ’ne
temsİlcİlİk açıldı
MESAM, eser sahİbİ üyelerİnİn sıkıntılarına zamanında ve yerİnde
çözüm bulmak amacıyla Ege Bölgesİ’nde temsİlcİlİk açtı

MESAM, Genel Kurulda üyelerimize sözünü verdiği gibi Üye Bilgilendirme Toplantıları’nın birincisini İzmir’de yaptı. Anemon Fuar Hotel’de Mart ayında yapılan toplantıya, bilgi vermek üzere MESAM Yönetim Kurulu adına Metin Karataş, Emre Saltık ve Ali Haydar Timisi katıldı.

ÜYELERİN ÖNERİLERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri, MESAM’ın son 1 yıllık faaliyetleri hak-
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kında bilgi verdi. MESAM Ege Bölgesi’nden toplantıya katılan üyelerimizin soru ve önerileriyle renklenen bilgilendirme toplantısında
Lisanslama, Hukuki Faaliyetler, Uluslararası İlişkiler, Mali Tablolar ve
MESAM-MSG Ortak Lisanslama Protokolü konularında yaşanan gelişmeler paylaşıldı. MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri, eser sahibi üyelerinin sıkıntılarına zamanında ve yerinde çözüm bulmak amacıyla
Ege Bölgesi’nde temsilcilik açıldı.

/ KÖŞE /

MESAM ve hak
sahiplerine bilgiler
MESAM’da hak sahibi olduğumuz
halde bazı önemsiz olduğunu düşündüğümüz bilgilerin yazılı olarak elde olmasını istedim.
Bu bilgiler MESAM bilgi sitesinden alınmıştır.

MESAM VİZYONU / GÖRÜŞ

Gelişimine kendini adamış vazgeçilmez
bir birliktir.
Birliğimiz gücümüzdür.

MESAM’IN MİSYONU / GÖREV

MESAM’ın misyonu; eseri ve yaratıcısını geliştirip yüceltmek, yetenek ve düşünce
ürünlerinin hakları en etkin şekilde korumak
ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazandırmaktır.

MESAM’IN İLKELERİ / AMAÇ

Erol Sayan
MESAM, Başkan Yardımcısı

a) MESAM, Gücünü eser sahiplerinin bölünmez bütünlüğünden alır.
b) MESAM, Üyeleri ve uygulamalarında,
DİN, DİL, IRK ve MÜZİK TÜRÜ ayrımı yapmaz.
c) MESAM tüm uygulamalarında yasalar
çerçevesinde gelişmiş meslek birliklerinin
ilkelerini izler.
d) MESAM’da uygulamalarda ŞEFFAFLIK
ilkesi esastır.
e) MESAM, Eser sahiplerinin çıkarlarını
en etkin şekilde korumayı amaçlar.

MESAM’IN TEMSİLİ 		
ALANDA FAALİYETLERİ

Radyo/TV ve Genel Lisanslama Alanlarında MESAM’ın Hak Takibi,
MESAM, Üyelerinden aldığı yetki ile,
gerek RADYO-TELEVİZYON, gerekse GENEL
LİSANSLAMA ALANINDA tüm kullanıcıları
tespit etmekte ve üye eser sahiplerinin eser-

lerinin kullanımından doğan TELİF HAKLARINI takip etmektedir.
Yasada belirtildiği kapsamda müzik eserleri hangi şekilde kullanılırsa kullanılsın, eser
sahipleri adına TELİF HAKKI DOĞMAKTADIR.
Bu sebeple müziğin RADYO-TV-KASET-CD ve
tüm FORMATLARDA kullanımı aynı sonucu
doğurmaktadır.

GENEL LİSANSLAMA 		
ALANINDA MESAM;

Kamuya açık ticari mekanlar (OTEL, TATİL KÖYÜ, BAR, DISCO, RESTORAN, TİYATRO
SALONU, KONSERLER, MAĞAZA ve ULAŞIM
ŞİRKETLERİ) tespit etmekte ve müzik kullananlar, mekanlar ile üyelerine ait kullanılan
müzik eserlerinin TELİF HAKKI bedellerinin
takibi için müzik eseri kullanım izni veren
sözleşme bedelleri, üye sahiplerine dağıtılmaktadır.
Dijital ortamda yapılan sözleşmeler ve
toplanan milyonlarca liralar, dağıtımı beklemektedir. Birkaç yönden uyduruk ithamların
yağmuru altında çalışan YÖNETİM KURULU
üyesi arkadaşlar, bu gibi asılsız saldırıları
umursamadan işine odaklanmakta ve her
türlü yolla TELİF HAKKI toplama konusunda
birbirleri ile yarışmaktadırlar. TELİF HAKKI
toplama konusunda karşılaşılan problemler
o kadar çok ki, ancak GENEL KURUL bünyesinde var olan geniş zaman içerisinde üyelere anlatılabilinir.
Dergimiz MESAM üyelerine daima doğru
bilgiler vermek amacı ile çıkmaktadır. Bu konuda kimsenin,
Özellikle ŞEFFAFLIK konusunda hiç şüpheleri olmasın.
Bu vesile ile bütün üyelerimize sağlık ve
bol TELİF HAKKI dileklerimi arz eder; sevgi
ve saygılarımı sunarım.

www.mesam.org.tr

039

MESAM

Arif Sağ
MESAM, Yönetim Kurulu Başkanı

Erol Sayan
MESAM, Başkan Yardımcısı
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Metin Karataş
Y.K. Sayman Üyesi

Cahit Berkay
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Haydar Timisi
Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU

Haysİyet kurulu üyelerİ

(Soldan sağa) Ali Çağan, Av. Hüseyin Aslan,
İsmail Hazar, Aynur Haşhaş (Başkan),
Fethi Perilioğlu

Güneş Ramazanoğlu
Genel Sekreter

Emre Saltık
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Kızıltuğ
Yönetim Kurulu Üyesi

Suat Suna
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Hüseyin Demirel
Yönetim Kurulu Üyesi
www.mesam.org.tr
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MÜZİK

Müziğin bedava indirilmesi,
dinlenmesi ve izlenmesine son verilmesi
amacıyla, en iyi ücreti yakalayarak
yapılan sözleşmeler sayesinde MESAM’ın
gelirleri artmaya devam ederken MESAM
üyeleri de yapılan lisans sözleşmeleriyle
hem sesini tüm dünyaya dinletiyor hem
de telif kazancını arttırıyor.

Müzİk devlerİ
MESAM repertuarını
yayınlıyor
MESAM ve MSG, dİjİtal müzİğİn küresel markalarından
olan iTunes İle yaptıkları ortak lİsans sözleşmesİ sayesİnde
repertuarını tüm dünyaya dİnletİyor

ÜYENİN TELİF KAZANCI ARTIYOR

i

letişim ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, fikir
ve sanat eserlerinin geleneksel üretim, dağıtım ve tüketim süreci değişiyor. Müzik, raflardan dijital ortama inerken dijital
müzik endüstrisi hızla büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyle
birlikte, meslek birlikleri, üyelerinin haklarını en üst seviyede
korumak amacıyla gelişen teknolojiyi de kapsayan sözleşmeler ve yenilikler yapmak zorunda kalıyor.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM, üyelerinin
dijital ortamda paylaşılan, dinlenen, izlenen eserlerini 5846 Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alıyor ve yeni
sözleşmelere imza atıyor.
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MESAM ve MSG, dijital müziğin küresel markalarından olan
iTunes ile yaptıkları ortak lisans sözleşmesi sayesinde repertuarını
tüm dünyaya dinletiyor. Müziğin bedava indirilmesi, dinlenmesi ve
izlenmesine son verilmesi amacıyla, en iyi ücreti yakalayarak yapılan sözleşmeler sayesinde MESAM’ın gelirleri artmaya devam ederken MESAM üyeleri de yapılan lisans sözleşmeleriyle hem sesini
tüm dünyaya dinletiyor hem de telif kazancını arttırıyor.
MESAM’ın YouTube, Spotify, Napster-Rhapsody gibi önemli dijital müzik platformları ile görüşmeleri devam ediyor.
Meslek Birliğimiz yurt içinde ise Mynet, İzlesene.com, Dailymotion, web.TV gibi çok sayıda takipçisi olan dijital mecralar ile lisans
sözleşmesi imzalamak üzere görüşmelerine devam ediyor. İmzalanan lisans sözleşmeleri ise MESAM’ın web sayfasında duyuruluyor.

/ KÖŞE /

Bütün çabamız, emekçilerin
hakettiği değere kavuşmasıdır
Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sizden aldığımız yetki ve iradeyle, görevlerimizi en iyi
şekilde yapmanın çabası içindeyiz.
Hedefimiz, meslek birliğimizin siz değerli
üyelerinin hak ettiği biçimde telif mücadelesini geliştirmek ve ortak çıkarlarımızı çoğaltmanın politikalarını hayata geçirmektir.
Sizlerin de bildiği gibi Telif Bilinci bir ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır.
Bu bilinç tek taraflı yerleştirilmesi mümkün bir kavram değildir. Nüfusu ülkemize
yakın olan Almanya’da GEMA’nın topladığı
telif ve ülkemizde toplanan telif karşılaştırıldığında telif bilincinin önemi daha iyi
anlaşılacaktır. Mevzuat ve uygulamadaki
tüm eksikliklere rağmen bütün çabamız telif alanındaki eksikliklerin giderilerek müzik
emekçilerin hak ettiği değeri görmesidir.

Emre Saltık
MESAM, Yönetim Kurulu Üyesi

GİDERLER DÜŞÜYOR
GELİRLER ARTIYOR

Aynı alanda hizmet gören iki meslek birliği olarak MESAM ve MSG ortak ofiste ortak
hareket etme kararı alarak telif dünyası için
önemli bir gelişmeye imza atmışlardır. Bu
ortaklık meslek birliklerinin üyelerinin teliflerinin kat kat artması anlamına gelmektedir.
Yönetimimiz döneminde aldığımız doğru kararlar sayesinde MESAM gider fazlası önemli
oranda düşmüştür. Hedefimiz, gider fazlasını
sıfıra indirerek üyelerimizin gelirlerini arttırmaktır. Müzik emekçileri olarak yaşadığımız
önemli sorunlardan biri de sağlık hizmetlerinde erişimde yaşadığımız sıkıntılardır. ME-

SAM sağlık sigortasından ücretsiz yararlanan
üye sayımız bir önceki yıl ile kıyaslandığında
artmış, sağlık sigortamızdan ücretsiz faydalanmaya hak kazanan üye sayımız 800’den
1000 üyeye çıkmıştır.
Telifle ilgili mücadelemizin ve MESAM
kazançlarının artmasıyla bu sayının her geçen yıl daha da artacağını ümit ediyoruz. MESAM-MSG-MÜYAP üç meslek birliği olarak
telif mücadelesini birlikte yürütmek üzere
MESAM’da bir araya gelmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu önemli buluşma bundan sonra
yapılacak önemli işlerde atılmış ilk adımdır.

MESAM’IN KAPISI
HERKESE AÇIKTIR

Görev süremiz içinde yürüttüğümüz ortak
hak mücadelemizde hak etmediğimiz suçlama ve saldırılara da maruz kaldık. Öncelikle
sosyal medya üzerinden yürütülen bu polemiklerin sorumlu görev anlayışımızın hızını
kesemeyeceğini belirtmek istiyorum. Üyelerimizin hakları ve MESAM’ın kurumsal marka
değerinin artması için yürüttüğümüz ve her
geçen gün olumlu sonuçlarını aldığımız politikalara karşılık bu tip saldırıların da aynı
oranda artması manidardır. Buna rağmen bu
kara propagandayı yürüten, bundan medet
uman tüm taraflara da MESAM’ın kapısı sonuna kadar açıktır.
MESAM üyesinin hak mücadelesinde iyi
niyetle sunduğumuz katkılarımızın sonuçlarını, en kısa sürede hep birlikte göreceğimize
inanarak bütün meslektaşlarıma ve tüm üyelerimize saygılarımı sunuyorum.
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RÖPORTAJ

“HEDEFİMİZ
UMUMİ MAHALLERE
GİRMEK”
“Bİz küçük mİktarı topluyoruz. Umumİ mahaller en büyük gelİrlerİn
olduğu yerdİr. Türkİye’de müzİk kullanan 1 mİlyon 800 bİn yer olduğunu
varsayarsak. Bunlara da ortalama 50 lİra olsa desek, 1 mİLyon 800 bİnİ
50 lİra İle çarptığınızda ortaya çıkacak rakamı herkes bİlİyor”
RÖPORTAJ: Ali Haydar TİMİSİ
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T

ürkiye’nin en güçlü meslek kuruluşu, MESAM ve MSG, eser sahiplerinin haklarını, daha iyi şartlarda
alabilmesi için ortak çalışma başlattı. Yeni bir ofis kiralandı. Teknik
altyapısı, hazır hale getirildi. Operasyon merkezi olarak adlandırılan
ofiste, yönetim kurulları hedefler belirlenecek. İki
meslek kuruluşunun, güçlerini birleştirmesindeki
amaç ise; üyelerinin telif gelirlerini yükseltmek.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)
Yönetim Kurulu Başkanı Garo Mafyan, MESAM’la
ortak lisanslamanın meyvelerini şimdiden toplamaya başladıklarını belirterek, planlarını MESAM
Vizyon Dergisi’ne anlattı.

MESAM ve MSG
üyelerine dergi aracılığıyla
sevgilerini gönderen MSG
Yönetim Kurulu Başkanı
Garo Mafyan, daha iyi
günlerin çok yakında
olduğunu müjdeledi.

MESAM ve MSG birleşme yolunda ilerliyor.
Eser sahiplerinin güçlenerek bir arada olmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yıllardır yapılması gereken, bir şey yapıldı. Bir
kere, bir ortak bir çalışma yapıldı. Artık her konuda,
Geçte olsa sizin önderliğinizde güzel bir çahemfikir olarak kurullarıyla devam ettirmek gerelışma başlatıldı. Bu kısa zaman dilimi içerisinde
kiyor. Bu yolun sonunun nereye gideceğini zaman
neler yapıldı? Hangi adımlar atıldı? Eser sahipleiçinde hepimiz göreceğiz. Çünkü öyle değişken
rinin kazancı bu işte nedir?
kavramlar ki bunlar, insan bir şey diyemiyor.
Bunu her fırsatta anlatıyorum. Her
Şöyle olacaktır, böyle olacaktır. Ama
hafta lisanslama yapılıyor ve o
niyetler belli olduğu mühletçe ve
lisanslama sözleşmelerini imdediğim gibi kurallara sisteme
zalayan kişilerden biriyim.
“Başkan
uyarsak, biz bunu her şekilde
Başkan yardımcısı veya
yapacağız.
seçİldİğİmİn İlk
yetkili imza kimdeyse…
O dosyaların her hafta
ayında
yönetİm
kurulu
MSG üyelerinin nine kadar yükseldiğiyetleri istekler nedir?
arkadaşlarımla bİrlİkte
ni görüyorum. Son
Yaklaşık 5 bine
derece mutlu oluMESAM’ın
yönetİm
kuruluna
yakın üyesi var. Onyorum. Bunu her
gİttİk. ‘Bİz gelİyoruz’
lara teker teker bunu
fırsatta söyledim.
soruyu sormamız gededİk,
hatta
şaşırdılar
Bunun dışında bu
rekiyor. Üyelerimizin
sene,
bizim yapma‘Ne oluyor’ dİye… Dedİm kİ,
istediği, telifini hak
mız gereken rutin
ettiği kadar kazanmak.
arkadaşlar ‘Lütfen
olarak, her sene anMSG’nin ilk istediği
laşmamız olan Voortak
lİsanslamaya
hepimizin olduğu gibi
dafone, TTNET, Avea,
MESAM’ın da diğer meshemen
Turkcell, gibi şirketlerin
lek birliklerinin de “Ne telif
dışında, yabancı olarak
başlayalım.’
varsa, ben hakkımı almak isTürkiye’ye hiçbir zaman
tiyorum” diyor. İlk çalışmamızın
girmemişlerle, anlaşma imzabence, bu yolda gidip, gelirlerimizi
landık ve gelirlerimizin nereden,
olması gereken yere gereken noktaya
nereye geldiğini gördük. Bunu yaşadık.
getirdiğimizde, zaten bu sorunları kendiliğinden
Yeterlimi hayır. Biz hep konuşulduğu gibi umumi
çözüldüğünü göreceğiz. Biz bunu yıllardan beri
mahallelere olması gereken gibi giremezsek, yine
konuşurduk. Çünkü ben, başkan seçildiğimin ilk
bu verilerimiz artarak gidecek ama ok birden yükayında bütün yönetim kurulu arkadaşlarımı aldım,
selmeyecek. Onu da yaparsak en doğru işimiz o
MESAM’a gittik, yönetim kurula, “Biz geliyoruz” deolacak.
dik hatta şaşırdılar “Ne oluyor” diye… Dedim ki arkadaşlar “Lütfen ortak lisanslamaya hemen başÇemberi MESAM’la profesyonelce genişletip
layalım.” O zaman önce birleşme yapalım sonra
umum mahallere yayıldığında sizce neler olur?
ortak lisanslama” Halbuki benim söylediğim çok
Biz küçük miktarı topluyoruz. Umum mahaller
doğru bir şey vardı maalesef dinlenmedi. Yıllar
en büyük gelirlerin olduğu yerdir. Türkiye’de müsonra yapılıyor. Ortak lisanslamayı bir tek imzayla
zik kullanan 1 milyon 800 bin yer olduğunu varyaparsınız. Ama birleşme çok uzun bir prosedürsayarsak. Bunlara da ortalama 50 lira dersek ki, bu
dür. Çünkü sistemler değişik her şey değişik, onrakam mı sadece rakam olarak düşünün. 1 milyon
ların çalışılması zamana yayılması gerekiyor. Ama
800 bini 50 lira ile çarptığınızda ortaya çıkacak
ortak lisanslama biz o zaman başlasaydık, bugün
rakamı herkes biliyor. Bu 100 lira olduğu zaman
inanın bana çok daha başka yerdeydik. Hiç kimse
ne olacağı biliniyor. Bunun olması gereken yer bu.
kusura bakmasın maalesef gerçekler bu…
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RÖPORTAJ

Bİz bu acıları yıllarca
yaşadık. Bu acıları
yaşamamak İçİnde doğru
bİr yolda olduğumuza
ben çok İnanan bİr
kİşİyİm. Kurallarını bellİ
yapıp, hedeflerE GİDEN
en kısa yolu seçmek
zorundayız.
Şimdi maalesef kullanıcıdan bir itiraz vardır. “Teker teker gelmeyin
toplanın gelin” Bu bir… Tamam biz biliyorsunuz eser sahipleri tek
şeyle gidiyoruz. Orada lisanslama yapmanın MESAM’la veya MSG’le
olması bizi hiç alakadar etmiyor artık. Birisi bizim adımıza yapıyor.
Eser sahipleri adına, asıl hak sahipleri. Ama bundan sonra kullanıcı
ne diyor ikincisi “Küçücük dükkânımdan 1000 lira istediler.” Hayır…
Şimdi bunları biz duyduk. Ama maalesef gerçeği yansıtmıyordu. Şimdi bu telif bir haksa bu ödenecekse, bu arada Kültür Bakanlığı’nın
çok yapması gereken şeyler var. Onlarda çalışıyorlar ama bu kurallarına, sistemine uyduğu zaman, her şey kendinden olacak.
Ortak lisanslama adına yeni ofis tutuldu. O çalışma alanının MESAM ve MSG üyelerine ne gibi katkıları olacak?
Şimdi orası ortak bir operasyon merkezi. Artık birlikte lisanslama,
birlikte tespit, birlikte dağıtım, birlikte toplamaya yapıyorsak, mutlaka bunların birlikte olması gerekiyor. Bunun ilk faydası, maalesef
hâlâ eser bildirmenin doğru olmaması. Zaman içinde benim hatamdır onun hatasıdır, kimseyi suçlamak için söylemiyorum, bütün bir
doğru eser bilgisi olması lazım ki biz hangi eserin hakkının bizde
olduğunu ve bu hakkın ne şekilde toplanması gerektiğini doğru yapalım. Bir kere bunlar düzeleceği için çok doğru bir şey. Belki de
bir eser, 5 kişinin üzerine yanlışlıkla kaydedilebilir. Bu olabilir. Bunların hepsinin ortaya çıkacağını ve o zaman milyonları bulan eser
sahiplerinin eserlerini doğru takip edebileceğiz. Ondan sonra o eser
içindeki hak sahipleri kimse bu yazıldığı zamanda sistem onu doğru
olarak hak sahiplerine dağıtılmasını imkân tanıyor. O zaman ne olacak. Doğru bir bilgi ve dağıtım gerçekleşecek?
Böylece mükerreri de önlemiş oluyorsunuz?
Hiç öyle bir şey kalmayacak. Bu çıkacak ortaya. Mükerrer de hayatımızdan çıkması lazım. Hep işlemlerin karışıklığı, birde çok önemli bir şey daha vardır, ben yıllardan beri dile getirdim ama kimse
dinlemedi. Kurallara uyarak bir taraf mutlu olmayabilir. Benden size
geçiyor, sizden bana geliyordur. Ama bütün bir dağıtımı etkilediği
zaman çarkları bozulmaya başlıyor. Bunun doğru bir kurallara oturtulması lazım.
Teknik olarak nasıl birleşiyor?
Gayet basit, İkisinin de yazılım sistemi aynı kullanıyoruz. Bütün
o programlar aynı şekilde çalışacak. Onun alt yapısının tamamlanması için arkadaşlar gitti, konuşuldu. Esas bu yazılım yapan kişilerle
görüşüldü.  Zaten düğmeye basılı olacak. O bilgilerin bir defa eksiksiz, tam hatasız girilmesi gerekiyor. Üyelerimizin hepsinin de kendi
eserlerinin mutlaka bildirimini tam yapması gerekiyor. Biz hâlâ ben
bildiriyorum sözü budur. Hayır! Siz bankaya gittiğinizde vatandaşlık
numaranızı doğru söylemezseniz hiçbir işlemi yapamıyorsunuz. Böyle olması gerekir.
MESAM Vizyon Dergisi okuyucu ve üyelerine MSG Başkanı olarak neler söylemek istersiniz?
Biz hepimize, tüm MESAM ve MSG üyelerine daha iyi günler görmek üzere sevgi ve saygılarımı yolluyorum… Çünkü biz, hepimiz, eser
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Garo Mafyan

Arif Sağ

sahibiyiz. Sistemde yer alan bütün mesleki arkadaşlarımıza aynı şekilde yaklaşırım. Bir parça, bir beste ve sözle başlıyor. Ondan sonra
bunu düzenleyen var. Sonra onu okuyan, yorumlayan var. Sonra onu
yayınlayan var. Sonra onun yayıncısı var. Bunlar bir arada olmadan
bir eseri dinlemeye imkân yok. Sonra çalan radyo ve televizyonlar
var. “Benim bestem çok güzel”. O okumasaydı olmazdı. “Ben güzel
okudum.” O beste olmasaydı sende “güzel” diyemezdin. Böyle kavramlar var. İnşallah eser sahibi üyelerin haklarını en iyi noktaya taşımaya çalışacağız. Yarı yolda kalmadan devam ederiz.
MESAM ve MSG yönetim kurullarının bu anlamdaki iradeleri görüyor musunuz?
Beraber toplandık. Ne olursa olsun, maalesef kafamızdaki bazen
geçmişte yaşanmış olayları ısıtıp gündeme getiriyoruz. Bu gerçekleri bilmemiz lazım ve bu gerçekleri hayatımızdan artık çıkarmamız lazım. Bir olayı olduğu gibi görürsünüz veya bir olayı görmek
istediğiniz gibi görürsünüz. Birde geçmişte o birikimlerle gelirsiniz,
hep şüpheci bakarsınız. Ya onları kapının dışında bırakacaksın, ileri
bakacaksınız yahut dünü yaşayacaksınız. Biz bu acıları yıllarca yaşadık. Bu acıları yaşamamak içinde doğru bir yolda olduğumuza ben
çok inanan bir kişiyim. Kurallarını belli yapıp, hedefleri tayin edip, o
hedeflere en kısa yolu seçmek zorundayız. Çünkü çok az zamanımız
var. Çok zaman kaybettik bunu istemiyoruz.     

/ KÖŞE /

Eser sahiplerinin birlikteliği
neden istenmiyor?
Eser Sahipleri Meslek Birlikleri
olan MESAM ve MSG’nin birlikteliği, 04.09.2012 tarihinde imzalanan protokolle %100 temsiliyet
kazanmıştır. Bu birlikteliğin bazı çevreleri ve
kişileri rahatsız ettiği bir gerçektir. Müzik kullanıcıları doğal olarak,  güç oluşturmuş eser
sahiplerini çıkarlarına ters düştüğünden  görmekten memnun değillerdir. Ancak işin tuhaf
tarafı şudur ki; bazı eser sahipleri (sayıları
onu geçmeyen) de bu birliktelikten memnun
değillerdir. Bunun sebebini anlamak mümkün
değilse de, konu derinlemesine araştırıldığında bu birlikteliğin, bu kişilerin kendi şahisi çıkarlarının bozduğu  görülmektedir.

YALAN KAMPANYALARI

Ali Yavuz
MESAM, Yönetim Kurulu Üyesi

Bu birlikteliğin getirdiği yararlar, müzik
kullanıcılarına daha adil olarak telif ödemelerini zorunlu kılacağından, onları doğal olarak rahatsız etmektedir. Fakat kullanıcılardan
daha çok, sayıları az da olsa bazı eser sahiplerinin vardığı, diğer tüm eser sahipleri için
büyük bir tehlikedir. Özellikle bu az sayıdaki
eser sahipleri dijital alanın lisanslanmasıyla
birlikte, iftira ve yalan kampanyalarına büyük
bir ağırlıkvermişlerdir. Bilindiği gibi mekanik
müzik kullanımının yerini dijital müzik kullanımın almasıyla birlikte, bu çok az sayıdaki
eser sahipleri, bir kaşık suda fırtınalar çıkarıp
eser sahiplerinin birlikteliklerine zarar vermek için çırpınmaktadır.
Mekanik alanın yerini dijital alanın almasıyla birlikte, teliflerin önemli bir kısmını artık mekanik değil,dijital alan oluşturmaktadır.

ESER SAHİPLERİ BİRARADA

Dijital alanın önemi eser sahipleri için

bundan kaynaklanmaktadır.   ortalığı velveleye veren bu kişilerin geçmişlerine baktığımızda, ne yazık ki Meslek Birliklerinin Yönetim Kurullarında yer almış kişiler olduklarını
görmekteyiz. Yine bu kişilerin, geçmişte eser
sahiplerinin bölünmelerinde de aktif rol almış olduklarını görmekteyiz.
Yıllardır ‘Eser sahipleri neden bir araya
gelmiyor?’ diyerek propaganda yapan bu kişilerin, eser sahipleri bir araya geldiğinde en
çok rahatsızlık duyan taraflar olduğu görülmektedir. Bir sözümüz vardır; ‘Güneş balçıkla
sıvanmaz.’ Söz konusu bu kişiler, eser sahiplerinin birlikteliği önünde bir engel oluşturamayacaklardır. MESAM ve MSG birlikteliğinin
kısa süre içerisinde bile yansımış olan yararı,
verilerle ortadadır.
Günümüzde hâlâ eser sahiplerinin önünde çok ciddi problemler bulunmaktadır.

TELİF MÜCADELESİ

Gelişmiş düzeyde bir telif hukukumuz, dijital
alanlar için yasamız ve müzik kullanıcılarında
telif ödeme bilinci yokken, kişisel çıkar amacı
güden bazı eser sahiplerinin bu davranışları,
eser sahiplerinin daha da zarar görmesine yol
açmaktadır. Kendi küçücük çıkarları uğruna
eser sahiplerinin büyük mücadelelerine zarar
vermeye çalışan tarafların amaçlarının üzüm
yemek değil, bağcı dövmek olduğu  tüm eser
sahiplerince bilinmesi elzemdir. Bir atasözü;
‘Gemiyi yüzdüren büyük sular ise, gemiyi batıran da küçük sulardır.’ der. Eser sahiplerin bilinçli davranıp bu kişilere prim vermeyip, telif
mücadelesine dünden daha çok çalışmalıdır.
Eser sahiplerinin haklarına kavuşacağı
günler dileğiyle…
Saygılarımla.
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SANAT

Opera dünyası bu
ödülü konuşuyor

Macaristan’ın Szeged Ulusal Tİyatrosu’nda sahneye çıkan İstanbul
Devlet Opera ve Balesİ sanatçıları, dört ayrı dalda ödül kazandı

i

stanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Macaristan’da 12
Ekim’de düzenlenen 6. Armel Opera Yarışması ve Festivali’nde
“Kötülüğün Döngüsü/ Turn of the Screw” adlı operayla 4 ödül
aldı. Macaristan’ın Szeged şehrinde bu yıl 6’ncısı geçekleştirilen
Armel Opera Yarışması ve Festivali’ne Türkiye’yi temsilen davet
edilen İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bir ilke imza attı. İDOB,
5 ülkenin yarıştığı festivalin ödül töreninde 5 ödülden 4’nü Türkiye’ye getirdi.
Yarışmada, Polonya, Sırbistan, Macaristan ve İngiltere ile yarışan
İDOB, “En İyi Yapım-Szeged Üniversitesi Jüri Ödülü”, “En İyi Yapım-ARTE Halk Jürisi Ödülü”, “İlyas Seçkin (11 yaşında) / Miles rolü ile-Szeged
Üniversitesi Jüri Bireysel Ödülü”, “Sebastien Obrecht (Fransız Tenor-İDOB )/Peter Quint rolü ile-En İyi Erkek Solist Ödülü”nü kazandı.
Ödül töreni gecesi Szeged Senfoni Orkestrası, şef Sandor Gyuda
yönetiminde Sebastien Obrecht’in ve Stephanie Vernarin’in de yer aldığı bir konser verdi. Konser parçalarının arasında ödüller jüri üyeleri
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tarafından kazananlara sunuldu. Jüri üyeleri arasında Szeged Üniversitesi Beşeri Bilimler ve Eğitim Fakültesi profesörleri ve Arte yöneticileri hazır bulundu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Seyircinin de büyülendiği temsilde prodüksiyonda yer alanlar
dakikalarca alkışlandı. Özellikle teknik ekibin gösterdiği üstün başarı büyük takdir kazandı. Esere solist olarak katılan Stephanie Varnerin, Lynn T. Çağlar, Ayten Telek, İlyas Seçkin ve Sevim Zerenaoğlu, ayakta alkışlandı. İstanbul Devlet Operası’nın sanatçıları adına
ödülleri alan İstanbul Devlet Operası müdürü Suat Arıkan İtalyanca
bir teşekkür konuşması yaptı.
Eser, daha önce Nisan 2011’de ilk defa İstanbul’da İngiliz şef
Alexander Walker yönetiminde temsil edildi. Szeged Ulusal Tiyatrosu’ndaki Armel Opera Yarışması için 3 ve 5 Ekim’de Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde iki temsil verdi.

İstanbul Opera
ve Balesi sanatçıları,
temsil öncesi Szeged
Opera binasının önünde
hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET ANLATILIYOR

İngiliz sanatçı Benjamin Britten tarafından bestelenen “Kötülüğün Döngüsü” adlı operanın rejisörlüğünü Aytaç Manizade orkestra şefi Leonhardt Garms, dekor Efter Tunç, kostüm Ayşegül Alev, ışık
Cem Yılmazer tarafından gerçekleştirildi. Eserde, “Narrator” rölünde
Quint Sebastien Obrecht, “The Governess” rolünde Stephanie Varnerin, “Miss Jessel” rölünde Gülbin Günay ve Ayten Telek, “Mrs. Grose” rölünde Lynn Trepel Çağlar ve Stare Çelebi, “Miles” rolünde İlyas
Seçkin, “Flora” rolünde Özlem Soydan ve Sevim Zerenaoğlu rol aldı.
Orkestra şefliğini Leonhard Garms’ın üstlendiği eserde, piyanoda Dr. Aydın Karlıbel, kemanda Seda Subaşı Yalçın, Ezgi Karasu,
violada Kahraman Şere, violonselde Mert Gürel, kontrbasta Pınar
Baltacıgil, arpta Ferda Vural Arıkan, obuada Ezgi Kaki, klarnette Ecesu Sertesen, flütte Elif Yurdakul, fagotta Mert Kutluğ, kornoda Hakan Ateş, timpanide Emre Günay bulunuyor. Sezon içinde de büyük
beğeni ile izlenen eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı
Ayşegül Alev, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’e ait. İlk kez 1954’te
Venedik’te sahnelenen eser, çocuklara yönelik şiddet ve taciz konularını işliyor.

“Kötülüğün Döngüsü” adlı operanın Miles rolünü
başarıyla oynayan 11 yaşındaki İlyas Seçkin, En İyi
Sahne Performansı sergileyen oyuncu ödülünü aldı.

İLYAS SEÇKİN TARİHE GEÇTİ
Operada, Miles rolünü oynayan 11 yaşındaki İlyas Seçkin,
en iyi sahne performansı sergileyen oyuncu ödülünü aldı. Sesi
ve başarılı sahne performansıyla dikkat çekten İlyas Seçkin,
iki saat süren “Kötülüğün Döngüsü” isimli operada sergilediği
performansla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Festivaldeki
en küçük opera sanatçısı olan Seçkin, bu ödülü alan ilk çocuk
olarak da tarihe geçti. Daha önce Süreyya Operası’nda aynı
eserle sahneye çıkan Seçkin “Böyle bir ödül almak hem kendi
hem de ülkem adına benim için çok mutluluk verici” dedi.
Seçkin, Rusça, İngilizce ve Çince biliyor.
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DOSYA

Bİr enstrümanın hİkayesİ

Gİtarın
vİrtüözü
Erdem
Sökmen

Gitar denilince ilk akla gelen isimler arasında yer alan Erdem
Sökmen, birçok sanatçının sahne ve albüm çalışmalarında yer aldı.
Sökmen, yeni albüm projesinde çalmaktan ve dinlemekten zevk aldığı
Latin Amerikalı bestecilerin solo gitar eserlerine yer verecek

T

ürkiye’nin en iyi gitaristlerinden Erdem Sökmen, icracılığın
yanı sıra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
öğretmen olarak çalışıyor. Binlerce öğrenciye, bildiklerini
severek aktarıyor. Birçok sanatçının sahne ve albüm çalışmalarında yer alıyor. Gitar öğrenmek isteyenlere vasat bir gitarla
yola çıkmalarını öğütleyen Sökmen, “Çok kötü bir gitarsa işi zorlaştıracak ve verimi düşürecektir ama öğrencinin iyi bir gitar alma
olanağı yoksa, vasat bir enstrümanla da gitar öğrenilebilir. Önceleri
benim de çok iyi gitarlarım olmadı. Vasat gitarlarla bir seviyeye
gelebildim. Ancak belirli bir seviyeden sonra iyi bir enstrümanla
çalışmanın şart olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kafasında birçok projesi olduğunu açıklayan Erdem Sökmen şunları söyledi: “İlk olarak yapmayı planladığım albümde çalmaktan ve
dinlemekten zevk aldığım Latin Amerikalı bestecilerin solo gitar
eserleri yer alacak. Bu albümde Paulo Bellinati, Astor Piazzolla, Leo
Brouwer, Antonio Lauro, Sergio Assad gibi bestecilerin eserlerine
yer vereceğim. Diğer bir proje ise çoğunlukla yine Latin Amerikalı
bestecilerin düzenlemelerinden oluşan bir trio çalışması olacak.”

Erdem Sökmen kİmdİr?
Gitarist Erdem Sökmen, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. İlk
gitar derslerine Raffi Arslanyan ile başladı. Gitar çalışmalarını
sürdürürken Okan Demiriş’ten solfej ve armoni dersleri aldı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Kompozisyon
Bölümü sınavlarını kazanarak kompozisyon eğitimine başladı.
1978 yılında gitar bölümü açılınca bu bölümde de eğitim gördü. Bu
dönemde Carlo Domeniconi, Cengiz Tanç, İlhan Usmanbaş, Cemal
Reşit Rey ve Ertan Birol ile çalıştı. 1982 de Armoni-Kontrpuan, 1984
yılında da Gitar bölümünden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda klasik gitar bölümünü
başlattı. Aynı kurumda sanatta yeterlilik ünvanını aldı.1989 yılında
Leo Brouwer’ın İstanbul’da düzenlediği Masterclass’a aktif olarak
katılarak övgülerini aldı.
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Eğitimciliğinin yanı sıra caz müziği ile de ilgilenerek Passiflora
adlı grubuyla konserler vermektedir. Aynı zamanda diğer müzik
türlerinde de birçok sanatçının sahne ve albüm çalışmalarında da
yer almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
öğretmen olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Gİtarın tarİhİ
Gitarın kökeninin tam olarak ne zamana ve nereye dayandığına
dair kesin bilinen bir gerçek yok, birçok düşünce var. Hititlerde ve
Asurlu’larda gitara benzer telli enstrümanlara rastlamak mümkün.
Avrupa’ya gelişinde ise İranlılar ve Araplar’ın etkisi olduğunu
görebiliriz. Arapların İspanya’yı fethetmesiyle gitarın Avrupa’ya
geçmesi yaygın bir düşüncedir. Gitarın ilk atası Orta Asya’da yapılmış olan uddur. İlk başlarda ud gibi olurken Orta Asya’dan göç edip
Avrupa’ya giden Orta Doğu Türkleri udu değiştirip başka bir hal
almasına neden olmuştur. Gitarın ilk örnekleri İspanya’da ve parmakla çalınırdı. Daha sonra gitara 5 tel takıldı, daha önce sayısı az
olan perdeler 10’a çıkarıldı. Teller pesten tize doru “la-re-sol-si-mi”
olarak akortlanmaya başlandı. 18.yy’ın sonlarına doğru pes tarafa
kalın bir “mi teli” daha eklenerek tel sayısı 6 ya çıkarıldı.
Daha sonra 19. yy. ortalarında Antonio de Torres enstrümana yeni
bir biçim verdi. Enstrümanı daha belirgin bir hale getirdi büyüttü.
Vidalı burgular takıldı; saptaki perde sayısı   arttı; sesi güçlendi,
göğüs içindeki balkonlar, tek bir merkezden çıkan seslere daha net
yön verir oldu. Daha sonra da gitar şekil olarak değişimlere uğradı. Folk ve caz müziğinde kullanılan gitarlara çelik teller takıldı.
1920 yılında elektro gitar doğdu. Elektro gitar sayesinde gövde
rezonans kutusu olmaktan çıkmış, enstrümanla dinleyici arasına,
amplifikatör denen elektronik bir yükseltici girmiştir. Elektronik
gitar doğduktan sonra da Gitarın çeşitleri artmaya başlamıştır.
Kendi üzerinde Amplifikatör bulunduran gitarlar, 12 telli gitarlar,
çiftli gitarlar (üstte 12 telli altta 6-7 telli), 7 telli gitarlar, perdesiz
gitarlar, Headless (kafasız) gitarlar çıkmıştır.

donanım üstünden geçenek ya gövdeye
doğrudan ya da köprünün kendisine bağlanmaktadır. Tellerin hemen altında, köprüyle sap arasında yer alan, tellerin mekanik
titreşimini elektriğe çeviren manyetikler,
gövdenin içine yerleştirilen elektronik sesi
ton kontrol devresine bağlıdır. Bu devre,
manyetiklerden gelen sinyalin, amplifikatöre gitmeden önce, tonunda ve ses seviyesinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ayrıca
yine gövdedeki manyetik seçici anahtar,
sesin rengini deştirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini sağlar.
Gövdenin sapla birleştiği yerin alt tarafı,
sapın gövde içindeki perdelerine kolay ulaşılması için, içeri doğru oyuk olarak yapılabilir (Single Cutaway). Bazı gitarlarda bu
oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir
(Double Cutaway). Gövdenin şekli, gitar oturarak veya ayakta çalınırken en iyi dengeyi
sağlayacak şekilde tasarlanır. Daha çok rock
müzikte kullanılır, çoğu rockçı elektro gitar
kullanır.
Bas Gitar
Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Fakat sesi normal gitarlardan 1 oktav
kalındır. Portede bas gitar için Fa anahtarı
kullanılır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda
bulunmaktadır: 12 telli, 6 telli, 5 telli, perdesiz, kafasız.

GİTAR TÜRLERİ
Erdem Sökmen, icracılığın yanı
sıra İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda öğretmen
olarak çalışıyor. Binlerce öğrenciye,
bildiklerini severek aktarıyor.

Akustik Gitar
Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran
akustik gitarın gövdesi, klasik gitardan biraz
daha şişman ve basıktır. Daha dar bir Sap’a ve
çelikten yapılmış tellere sahip olması, klasik
gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin
çelikten olması, akustik gitarın klasik gitardan
daha basınçlı gergin bir Sap’a sahip olmasının
nedenidir. Bundan dolayı akustik gitar biraz
daha sağlam kasaya sahiptir. Klasik gitardan
ağırdır ve tuşe yapısı daha farklıdır.
Elektro Gitar
Katı ve oyulmamış gövdeye sahip olan
elektro gitarda tellerden gelen ses manyetikler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülüp yükselticiye yollanır. Genellikle pena ile
çalınır. Manyetiklerin titreşimi algılayabilmesi için çelik tel kullanılır.
Elektrogitar çok basit bir tanımla tellerin
titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektriğe çeviren ve böylece
amfiye bağlandığında yüksek miktarda ses
alınabilen gitardır. Diğer gitarlar gibi elektrogitarlar da sap, gövde ve baş olmak üzere
üç ana bölümden oluşur. Bu arada bazı
elektrogitarlarda bas bulunmayabilmektedir. Gitarda gövde, manyetikleri, sesin tonu
ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini
içeren ve tellerin bir ucunun bağlandığı
bölümdür. Teller, köprü ad verilen metal bir

7 Telli Gitar
Klasik 6 telli gitarlardan pek bir farkı
yoktur. Ancak tek nihai fark en üstte bulunan
E (mi) telinden sonra, B (si) telinin konulmasıdır. Bu sayede gitarda boş tel dizilimi
aşağıdan yukarıya E (ince mi) B (Si) G (Sol)
D (Re) A (La) E (Kalın Mi) ve “kalın” B (Si) dir.
Gitar fabrikası
Yunan asıllı bir Çerkez olan gitar Luthier’i
Yiannis Jurez Barilmeç (Barilmeç gitar fabrikasının kurucusu), 1982 yılında 7 telli ilk
gitarı piyasaya sürmüştür. Telif hakkını kısa
bir süre geçmeden dünyaca ünlü gitarları
üreten Ibanez firması almıştır ve şu an hâlâ
çoğu müzisyenin ilk tercihi olan İbanez RX
24 ve LB 99 modellerini üretmiştir. Yiannis
J. Barilmeç 1985 yılında 8 telli ve 1986
yılında 9 telli gitarları da piyasa sürmüştür.
Çalınış zorluğu nedeniyle fazla rağbet görmemiştir. Fakat dünya virtiözlerinden örnek
vermek gerekirse, Guthrie Govan, Robben
Ford, Junior Jay Burfy, Joe Satriani de dahil
olmak üzere birçok ünlü müzisyenin vazgeçilmez ekipmanı haline gelmiştir. 8 ve 9
telli gitar modellerinde ünlü müzisyenlerin
kullandığı modeller arasında Barilmeç JJ,
Barilmeç Strat ve Barilmeç Lespal önde
gelir. Gitar devamlı ilerlemekte ve gelişmektedir. Tıpkı bir bilgisayar gibi devamlı
yeni şeyler bulunuyor. Belki bir bilgisayar
bir cep telefonu ya da otomobil piyasasındaki kadar hızlı bir ilerleme yok ama gitar
içinde devamlı ilerlediğini söyleyebiliriz,
gitar da devamlı değişim yaşıyor. Bundan
100 sene sonra gitar adına kim bilir neler
bulunacak?
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İstanbul’da yapılan
üye toplantılarında
MESAM’ın gelir-gider
tabloları şemalar
halinde barkovizyona
yansıtıldı.

Yapılan
dağıtımlardan,
meslek birliğine
üye olan yaklaşık
3 bin eser sahibi
faydalandı.

Üyelerİn

yüzü gülüyor
Eser sahİplerİnİn telİf haklarını korumak amacıyla
kurulan MESAM, 2012 yılı İçİnde topladığı 27 mİlyon 525
bİn lİra telİf bedelİnİ, bestecİ, söz yazarı, aranjör ve
edİtörlerden oluşan üyelerİne dağıttı

T

ürkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birliği MESAM, 2012 yılında, hak sahibi üyelerine toplam 27 milyon 525
bin liralık telif bedeli dağıttı.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
hükümleri kapsamında, eser sahiplerinin telif haklarını korumak amacıyla kurulan
MESAM 2012 yılı içinde topladığı 27 milyon
525 bin lira telif bedelini, besteci, söz yazarı,
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aranjör ve editörlerden oluşan üyelerine verdi.
2012 yılı içinde gelirlerini yüzde 45 oranında arttırarak son 4 yılın en kârlı dönemini yaşayan MESAM, bir önceki yıl da telif bedeli olarak
hak sahiplerine 19 milyon 677 bin lira dağıtmıştı. Yapılan dağıtımlardan meslek birliğine üye
olan yaklaşık 3 bin eser sahibi faydalandı. Üye
hak edişlerinin en önemli kalemini, müziğin ticari amaçlı kullanıldığı alanların lisanslanması

Yurtİçİndekİ eser sahİbİ üyelerİnİn telİf haklarını 		
koruyan MESAM, Karşılıklı Temsİl Anlaşması İmzaladığı 170
ülkedekİ 71 meslek bİrlİğİyle bağlantılı olarak yurtdışındakİ
sanatçıların telİf haklarını da koruyor

MESAM, bir
önceki yılda telif
bedeli olarak hak
sahiplerine 19
milyon 677 bin
lira dağıttı.

oluşturdu. Yurtiçindeki eser sahibi üyelerinin telif haklarını koruyan MESAM, Karşılıklı Temsil Anlaşması imzaladığı 170 ülkedeki
71 meslek birliğiyle bağlantılı olarak yurtdışındaki sanatçıların
telif haklarını da koruyor.

ezer, Spotify, Samsung, MySpace, Rdio, LastFm, Shazam, Stingray
gibi platformlar ve mobil alanda hizmet veren GSM şirketleriyle
de lisanslama alanında görüşmeleri devam ediyor.

ANLAŞMALAR, ESER SAHİPLERİNE 		
TELİF OLARAK GERİ DÖNÜYOR

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ, Türkiye’de müzik
alanında telif bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için yasal dijital
satış alanların önemine dikkat çekerek “Eserlerin temsil ve iletimi
alanında, eser sahiplerin haklarını da gözeten, teknolojiye uygun
düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır” dedi.
Misyonunu “Eser sahiplerinin haklarını en etkin şekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazandırmak” olarak özetleyen MESAM, telif bilincinin gelişmesi ve yerleşmesine yönelik yeni projelerini de önümüzdeki aylarda hayata
geçirmeye hazırlanıyor.

MESAM’ın eser sahiplerinin haklarını korumak amacıyla lisanslama ve anlaşmalar yaptığı diğer önemli bir alan da dijital
müzik sektörü. Gelişen internet teknolojileriyle birlikte sürekli
büyüyen ve Türkiye pazarına giren dijital müzik platformlarıyla
yapılan anlaşmalar, eser sahiplerine telif olarak geri dönüyor. Bu
amaçla, MESAM ve Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
MSG, dijital alan platformlarından I-Tunes ve Microsoft XBOX ile
bir sözleşme imzaladılar. Meslek birliklerinin, Youtube, Vevo, De-

TEKNOLOJİYE UYGUN DÜZENLEMELER
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Üyelerİn eserlerİ
web sİtesİnde
MESAM üyelerİne daha İyİ hİzmet vermek İçİn kurumsal
web sİtesİNİ yenİledİ. SİTEDE ÜyelerİN, bellİ sayıdakİ eserlerİnİ
mp3 olarak yükleyebİleceklerİ ‘eser yükleme alanı’ bulunuyor

Web sİtesİ yenİlendİ
SOSYAL MEDYA ÖZELLİGİNE SAHİP
MESAM

üyelerine daha iyi hizmet vermek için
kurumsal web sitesini yenileme projesinde, ilk aşamayı hizmete sundu. İki
aşamalı bir proje olarak tasarlanan web sitesinde ilk aşamada statik
bilgi, belge, duyuru, üye girişi ve haberlerin yayınlanacağı portal kısmı bulunuyor.
İkinci kısım ise sadece üyelerin şifre ile erişim sağlayacakları bir
alan olarak tasarlandı. Üye profili olarak adlandırılan ikinci kısımda,
üyelerin kendilerine bir profil oluşturacak ve kişisel bilgilerini ekleyerek fotoğraf yükleyebilecekler. Üye profil bölümünde en önemli
yeni özellik ise üyelerimizin belli sayıdaki eserlerini mp3 olarak yükleyebilecekleri eser yükleme alanı oluşturuyor.
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Üyelerimiz hak edişlerini de bu alandan görüntülemeye devam
edecekler. Tüm browserlarda (firefox, chrome, internet explorer, safari vb.) birebir aynı şekilde çalışacak olan yeni web sayfamız, sosyal
medya (twitter, facebook) entegrasyonu özelliğine de sahip olacak.
MESAM’dan yapılan açıklamada “Hızla gelişen internet ortamında Meslek Birliğimizin özgün, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal
kimliğini en iyi şekilde yansıtması ve siz değerli üyelerimizin kolaylıkla doğru bilgi, haber ve duyurulara ulaşımı amacıyla geliştirilmiş
yeni web sayfamızı kullanıma açacak olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz” denildi.

/ ŞİİR TADINDA /

Ozan Ali Kızıltuğ
MESAM, Yönetim Kurulu Üyesi

Acele etme gönül sonunu bekle
Bakarsın bu devran ne yana döner
Mazilere dalıp üzülme sen de
Bakarsın bu devran yana döner

Sırtımı dayadığım ulu dağım var
Köyden yeni geldim tereyağım var
Yönetim Kurulu Arif SAĞ’ım var
Birlik beraberlik en güzel şeydir.

Bülbüller sustu mu kargalar öter
Makamdan bilmeze o bile yeter
Bu karlarda erir bu kışta biter
Bakarsın bu devran ne yana döner

Gelin ayrılmayak, beraber gezek
El ele verek, fabrika düzek
Birbirimize kurmayak tuzak
Birlik beraberlik en güzel şeydir.

Kızıltuğ’um vefa olur mu elden?
İçme suyu olmaz bulanık selden
Seni unutanlar hatırlar birden
Bakarsın bu devran ne yana döner
OZAN Ali KIZILTUĞ

Seni veren bir gün alır götürür
Saltanatın, servetini bitirir
Ayrılıklar başa bela getirir
Birlik beraberlik en güzel şeydir.
Ali KIZILTUĞ’um kalemim bitti
Nice Sultanların mührü yitti
Ayrılık, hasretlik canıma yetti
Birlik beraberlik en güzel şeydir.
OZAN Ali KIZILTUĞ
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İlk protokol
heyecanı
MESAM ve MSG, Kuşadası
Tİcaret Odası KUTO İle lİsans
protokolü İmzaladı. Yapılan
bu anlaşma, bölgede
umuma açık alanlarda
müzİk yayını yapan KUTO
üyelerİnİ kapsıyor

G

erçekleştirdiği kolektif çalışmalar ile lisans tarifelerinin olabildiğince yaygın kullanılmasını amaçlayan
MESAM ve MSG, Birleşmiş Markalar Derneği, Radyo
Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ve Türkiye
Otelciler Federasyonu TÜROFED gibi önemli meslek
örgütleriyle yaptığı anlaşmalara bir yenisini ekledi.
MESAM ve MSG, Ortak Lisanslama Protokolü çerçevesinde Kuşadası Ticaret Odası KUTO ile lisanslama anlaşmasını imzaladı. Bir
süredir MESAM ve MSG İcra Kurulu ile görüşmelerini sürdüren KUTO’nun,  2559 adet faal üyesi bulunuyor.  

KUTO ÜYELERİNE İNDİRİM

Yapılan bu anlaşma, bölgede umuma açık alanlarda müzik yayını yapan KUTO üyelerini kapsıyor. İmzalanan protokole göre
01.04.2013 ile 30.09.2013 tarihleri arasındaki 6 aylık süre için, MESAM ve MSG’ye başvuruda bulunan KUTO üyeleri, 2013 tarifelerinden % 50 indirimli olarak faydalanabilecekler.
Kuşadası Ticaret Odası KUTO ile yapılan protokol, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir ticaret odasıyla yapılan
ilk protokol olma özelliğini taşıyor.
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/ KÖŞE /

Muhalefetin en baştaki
görev ve sorumluluğu nedir?

Hasan Hüseyin Demirel
MESAM, Yönetim Kurulu Üyesi

10 Kasım sabahı saat 06.30 gibi
kalkıp Dolmabahçe’ye doğru yola
koyuldum. Türkiye Cumhuriyeti’ni
kuran, ülkemizin yüzünü aydınlığa, ışığa yönelten, 600 yüzyıllık kul olma
kültürünü yıkıp bizlere yurttaş olma bilincini kazandıran, öğreten büyük önder Mustafa
Kemal’e gidiyordum.
Onun bize emaneti olan Cumhuriyetin
kazanımlarını korumak, geliştirmek için söz
vermeye…
Sanata ve sanatçıya verdiği  değerin bir
ifadesi olarak bir insan hakları evrensel değeri olan telif haklarımızın bizlere hala tam
olarak verilmediği bugünkü süreçte, O’nu
anmak, anısı önünde zor bir işi başarmak
için söz vermeye gidiyordum.
Bu görevi yerine getirip üye ilişkileri
toplantımıza katıldığımda, muhalefetiyle,
yönetimiyle tüm MESAM üyesi dostlarıma
ne kadar önemli bir kurumun üyeleri olarak,
ne büyük meselelerin bizleri beklediğini ve

bunların çözümlerinin de bizlerin birlik ve
beraberlik içinde olmamızla çözülebileceğini söylemeyi bir görev olarak addettim.
Evet, tüm MESAM mensuplarının ilk
görevi bu birlikteliği sağlamaktır. Küfürsüz,
kavgasız fakat sonuna kadar tartışarak…
Muhalefet, demokrasinin erdemidir. Muhalefetin en baştaki görevi plan, projelerle
yönetime destek ve yön vermek olmalıdır.
Yarının yöneticileri yine bu çatı altından
ve de muhalefetten çıkacaksa, bugünden
muhalefetin görevi o erdem ve vakur tavrı geliştirmeye, kargaşa ve kaostan medet
umanları, küfür, iftira atanları içinden çıkarıp atmaya mecburdur.
Hak arayan kurum üyeleri haksızlığa,
yalana, iftiraya, kabadayılığa pirim veremez.
Hepimiz MESAM’a yakışan seviye ve olgunluğu göstermeye mecburuz. Bunu başarmaktan başka şansımız yok.
Saygı ver hürmetlerimle.
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Altın Güvercİn
YİNE UÇTU

Efes Kongre Merkezİ’nde düzenlenen Kuşadası 21. Altın Güvercİn Müzİk
Yarışması sonuçları bellİ oldu. 10 fİnalİstİn katıldığı yarışmada, Neslİhan
Demİrtaş en başarılı yorumcu ve bestecİ oldu

P

opüler müzik hayatımıza nice değerler kazandıran ve Türkiye’nin geleneksel anlamda sürdürülen tek müzik yarışması
olan “Kuşadası 21. Altın Güvercin Müzik Yarışması” sonuçlandı. Finale kalan 10 beste, 22 Haziran 2013 Cumartesi akşamı
Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde, Sadun Ersönmez Orkestrası eşliğinde, büyük jüri önünde yorumcuları tarafından seslendirildi.

Onur Ödülü, Kenan Doğulu’nun

Büyük jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;
Birinci olan besteci:
Neslihan Demirtaş; Altın Güvercin ve 20.000 TL
İkinci olan besteci:
Selen Bağcı; Gümüş Güvercin ve 10.000 TL
Üçüncü olan besteci:
Erdinç Erişmiş; Bronz Güvercin ve 5.000 TL ödül kazandı.
En başarılı yorumcu ödülü:
Neslihan Demirtaş kazandı.
Geleneksel yarışmanın, geleneksel ödülü özelliğini taşıyan Barış
Manço Onur Ödülü ise, Kenan Doğulu’ya verildi.

Türkİye’nİn tek müzİk yarışması

Kuşadası 21. Altın Güvercin Müzik Yarışması’nın açılış töreni Organizasyon Komitesi Başkanı, Kuşadası Kaymakamı Mustafa Ayhan,
Organizasyon Komitesi üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün ile Ali Rıza Türker tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün, “Altın
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Güvercin’i Kuşadası semalarında bir kez daha uçurmanın gururunu
yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Yarışmanın sadece Kuşadası’nda değil, Türkiye genelinde bir organizasyon olduğunu belirten Kuşadası Kaymakamı Mustafa Ayhan,
“Pek çok ünlü sanatçının yolu ya bu yarışmadan geçmiştir ya da bu
yarışma sayesinde ünlü olmuştur.  Popüler müzik hayatımızda nice
değerler kazandıran ve Türkiye’nin geleneksel anlamda sürdürülen
tek müzik yarışmasıdır” dedi.

Kuşadası’nda yıldız yağmuru

Müzik yarışması kapsamında, Kuşadası her gece birbirinden
ünlü sanatçıları konuk etti. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndaki ücretsiz halk konserinde sahneye ilk olarak Halil Sezai çıktı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Halil Sezai’nin ardından sahneyi Haluk Levent devraldı. Yaklaşık iki saatlik performansı ile büyük ilgi
çeken sanatçıya konseri izleyen yaklaşık 10 bin kişi sık sık eşlik etti.
20 Haziran Perşembe günü Fettah Can ve Demet Akalın, 21 Haziran
Cuma günü Bengü ve Kıraç sahneye çıktı. Büyük final gecesinde ise
İzel, sevilen şarkılarını söyledi.

Yarışmaya 157 beste katıldı

Altın Güvercin Müzik Yarışması’nın ön jürisi İstanbul’da Müzik
Eseri Sahibi Meslek Grubu’nda (MSG) toplandı. Başkanlığını Orkestra Şefi Garo Mafyan’ın üstlendiği ön jüri de Ali Rıza Türker (Düzenleme Kurulu Başkanı), Feyyaz Kuruş (Besteci-Aranjör), Gür Akad
(Rock Gitaristi) ve Sadun Ersönmez (Altın Güvercin Yarışması Or-

Kuşadası 21. Altın
Güvercin Müzik
Yarışması’ndaki juri
üyeleri seçimlerde çok
zorlandı.

ödül alanlar
1 Neslihan Demirtaş
Şarkı Adı: Seninle Sevdim
Beste: Neslihan Demirtaş
Söz: Neslihan Demirtaş
Yorum: Neslihan Demirtaş
Düzenleme: Alican Genç
kestra Şefi) yer aldı. Seçici Kurul ile birlikte iki günlük değerlendirme yapan ön jüri
157 katılımcı beste arasından on asıl, iki
de yedek beste belirledi.

Daha önce kİmler aldı?

Müzik organizasyonundan yapılan
açıklamada “20 yıldır yapılmakta olan
Altın Güvercin Müzik Yarışması’nda; Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi,
Cem Karaca, Asya, Eda ve Metin Özülkü,
İzel-Çelik ve Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi,
Burak Uçkun, Mert Ekren, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Burak
Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper
Kömürcü ve Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu gibi popüler isimler büyük ödüle kavuşmuştur” denildi.

Müzİkal yarışta İlk
3 dereceyİ paylaşan
şarkıcı ya da gruplara;
Altın, Gümüş ve Bronz
Güvercİn’lerİn yanı
sıra toplam 35.000TL’lİk
para ödülü verİldİ.
Yarışma, TRT Müzİk
Kanalı tarafından
canlı yayınlandı

2 Selen Bağcı
Şarkı Adı: Git
Beste: Selen Bağcı
Söz: Selen Bağcı
Yorum: Selen Bağcı
Düzenleme: İbrahim C. Gönenç
3 Erdinç Erişmiş
Şarkı Adı: Halmi Kaldı
Beste: Erdinç Erişmiş
Söz: Erdinç Erişmiş
Yorum: Erdinç Erişmiş
Düzenleme: Erdinç Erişmiş
www.mesam.org.tr
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KİTAP

Ustalar ustası Neşet
Ertaş’ın, çaldığı bağlamanın
yapısal özelliklerinden,
tezene vuruş tekniğine,
icra sırasındaki vücut
hareketlerine, eserlerinin
notalarına değin pek çok
konu kitapta ele alındı.

Ertaş’ın bugüne kadar
hİç yayımlanmamış ve
bestelenmemİş 66 şİİrİ,
el yazısıyla yaptığı
çalışmalar, bazı
türkülerİnİn plaklara
okumadığı dörtlüklerİ İlk
kez gün ışığına çıktı
060 www.mesam.org.tr

Ertaş’ın hayatı
kİtap oldu

Erol Parlak, 16 yıl üzerİnde çalıştığı 2 cİltlİk ‘’Garİp Bülbül Neşet Ertaş’’
İsİmlİ eserİnİ yayımladı. Halk müzİğİ alanında bİr ozan İçİn yazılmış en
kapsamlı eser nİtelİğİndekİ kİtapta, “Bozkırın Tezenesİ” Neşet Ertaş’ın
hayatı, sanatı ve eserlerİ kapsamlı bİr şekİlde anlatılıyor

T

ürkiye’nin bağlama virtüözlerinden İTÜ Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Parlak’ın, Neşet Ertaş ile ilgili
yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı “Garip Bülbül Neşet
Ertaş” adlı kitabı okurlarıyla buluşturdu.
Erol Parlak, “Garip Bülbül Neşet Ertaş” adlı kitabında ustalar ustası Neşet Ertaş’ın
hayatı, sanatı ve eserleri ile bu eserlerin
temelinde yer alan felsefesini hem bir müzikolog hem de sanatçı gözüyle irdeleyerek
sade ve duru bir anlatım içerisinde yorumluyor. Neşet Ertaş’ın “benim kitabım” dediği ve
üzerinde birlikte çalıştıkları, 16 yıl gibi uzun
soluklu bir süreç içerisinde biçimlenen kitap,
Demos Yayınları tarafından piyasaya sunuldu. Kitapta kapsamlı incelemeler yanında
Ertaş’ın türkülerinin sözleri, daha önce hiçbir
yerde yayınlanmamış şiirleri ile el yazmaları
ve sanatçının icrasından notaya aktarılmış
çeşitli eserlerin notaları ve çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

‘YOL ULULAR’NIN SERÜVENİ

Bin 400 sayfalık titiz çalışmada sadece
Neşet Ertaş’ın hayatı, eserleri, şiirleri, türküleri, notalar, fotoğraflar yok. Erol Parlak bize
tarihin derinliklerinden seslenen bir Neşet
Ertaş sunuyor. Abdalların tarihi, Anadolu’daki
değişimin Abdallara yansıması, Horasan’dan
yola çıkan “Yol Uluları”nın Balkanlara doğru
uzanan serüveni, Alevilik, Bektaşilik, Anadolu
hümanizmi… Bir tarih, sosyoloji, halk bilimi
kitabıyla karşı karşıyayız. Kitabı okuyup kapağını kapattığımızda
şimdiye kadar sezgisel olarak sevdiğimiz dinlediğimiz Neşet Ertaş’ı bu sefer bilinçle, bilgiyle daha farklı bir kulakla dinlemeye
başlıyoruz. Ustanın her türküsü sanki asırlar öncesinden günümüze gelen bir çığlık… Ve bu çığlığı 21. Yüzyıla taşıyan Neşet Ertaş’ın
müthiş yeteneği, dehası…

‘VEFA BORCUMUZDU’

Neşet Ertaş için 1996 yılına kadar hiçbir çalışma yapılmadığını,
eserlerinin dağınık şekilde olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erol Parlak,
bu konuda akademik bir çalışma yapmaya karar verdiğini şöyle anlatıyor:
“Son dönem icracıları ve kendi topluluğu arasında da sözleri
yavaş yavaş bozulmaya uğramaya başlamıştı.
Oysaki Neşet Ertaş, bütün çalışmaları hak eden
büyük bir üstat. Böyle bir çalışma yapılması
gerekiyordu. Bu hem bizim ona karşı vefa borcumuzdu hem de tarihin kaydettiği en büyük
üstatlardan birisi olarak onun bu dehasını ve
muhteşem sanatını kayda geçirmek, çalışmalar
yapmak, incelemeler yapmak gereği vardı. Ben
bu duygularla konuyu açtım. Çok mutlu oldu. O
da zaten eserlerinin hızla bozulmalara uğramaya başlaması, sözlerinin parçalanması gibi kaygıları hissediyordu, çok mutlu oldu. Kendisinin
de onayıyla 1996 yılında başladık. Bütün çalışma boyunca desteğini hiç esirgemedi bizden.
Ben özellikle şiirlerini toparlamasını istedim.
Plakların kısıtlı süresi nedeniyle ikişer dörtlük
okumuştu; oysaki çoğu 4 dörtlükten oluşuyordu.
5, 6, 7 dörtlükten oluşan şiirleri de vardı. Yaşamı
boyunca yazdığı ancak bestelemediği, kendi ifadesiyle ‘havalandırmadığı’ eserlerini de koyduk.”

‘ESER SENİN, KİTAP BENİMDİR’

Kitabın tüm çerçevesini Neşet Ertaş’ın çizdiğini, eserlerin en doğru şekilde kitapta yer almasını sağladığını, kitabın son halini de gördüğünü
kaydeden Parlak, “Ben yayıncıya aksettirmeden
önce ona son halini gösterdim. Kitabı çok beğendi. “Bu benim kitabım; eser senin, kitap benimdir” dedi. Bu nazarla bakarak ömrünün
sonuna kadar bu kitabın çıkmasını bekledi” dedi.
Ertaş’ın “Abdal” geleneğinin “deha derecesine” ulaşmış temsilcisi olduğunu kaydeden Parlak, kitabın önemli bir eksiği gidereceğine
inandığını dile getirdi.
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RÖPORTAJ

Demİr Hayat’ın sloganı:

En İyİ temİnat
en İyİ hİzmet

“MESAM üyelerİ, Türkİye’dekİ en İyİ 1800 anlaşmalı sağlık
kuruluşunda geçerlİ, doğum, diş ve göz temİnatlarını da kapsayan
lİmİtsİz bİr sİgorta ürününe sahİpler
RÖPORTAJ: Aydın Soylu

Demir Hayat
Sigorta A.Ş.’nin
Pazarlamadan
Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Hakan Tan.

B

azı yöneticiler vardır ki, başarılarıyla kamuoyunda adından söz ettirirler. İşte bu yöneticilerden biriside, Demir
Hayat Sigorta A.Ş.’nin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Tan’dır. Meslekte 20. yılını dolduran
Tan, sigorta sektöründe inavasyon yönü ile tanınıyor. Demir Hayat’ın hizmet ve uygulamalarının rakipler tarafından taklit edildiğini belirterek, “Biz sektörün okuluyuz. Şirketimizde kişisel gelişime çok önem verildiğinden çok
kaliteli bir insan kaynağına sahibiz yenilikçi olan bu kadronun ortaya çıkardıkları tüm şirketler tarafından zaman
zaman kopyalanır, hizmetlerimiz sıkı takip edilir.
-Demir Hayat Sigorta’nın MESAM üyelerine sunduğu sağlık sigorta poliçesi hakkında bilgi verir misiniz?
MESAM, Maksimum hizmeti, üyelerime nasıl sağlayabilirim düşüncesinde yola çıkıyor. Bu sebeple tercihi her
zaman iyi hizmet, anlaşmalı kuruluş ağının güçlü ve provizyonda en hızlı olan sigorta şirketleri yönünde oluyor.
MESAM üyeleri için limitsiz bir sağlık sigortası sundu. Türkiye de önde gelen 1800 e yakın anlaşmalı kurumda ve
limitler dahilinde dünyada da geçerli bir poliçe bu. Bu poliçe kapsamında üyelerin diş, gözlük ve doğum masrafları
da limitler dahilinde karşılanıyor.
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-MESAM’la kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Son iki dönemdir üst üste çalışıyoruz. Önceki dönemlerde birkaç kere
daha çalışma fırsatı bulmuştuk. Umarım çok uzun yıllar birlikte çalışma
fırsatımız olur, çünkü biz onlarla çalışmaktan, Türk halkı tarafından tanınan ve sevilen bu kişileri sigortalamaktan çok mutlu ve gururluyuz.
-MESAM üyelerinin sigortadan faydalanma şartları nelerdir?
MESAM üyeleri Türkiye’nin en bilinen, en iyi hastanelerinde, herkes
tarafından tanınan kurumlarında geçerli limitsiz bir ürüne sahipler. Ayrıca
limitler dahilinde yurt dışında da geçerli bir poliçe bu.  MESAM’lılar anlaşmalı sağlık kuruluşlarına giderek ayakta tedavi hizmeti aldıklarında  %20
katılım payı, eğer yatış gerektiren bir işlem olur ise hiçbir katılım ödemeden kurumdan ayrılıyorlar. Anlaşmalı olmayan kurumlarda ise kendileri
önce ödeme yapıyorlar ve daha sonra evraklarını şirketimize gönderiyorlar bizde hesap numaralarına ödemeyi 5 iş günü içinde gerçekleştiriyoruz.
-Teminatların içeriklerini anlatır mısınız?
MESAM üyelerinin limitsiz yatarak ve ayakta teminatları dışında yıllık
limitler ile doğum, diş ve göz teminatları da var. Bu teminatları gerek anlaşmalı kurumlarda gerekse anlaşmasız kurumlarda kullanabilirler.
-Demirhayat’ın farklılık yaratmasındaki sırrı nedir?
Demir Hayat 1995 yılında hizmet vermeye başladı. Demir Hayat, şimdiye kadar, kimsenin yapmadığını, yapmaya çalışan, farklılık yaratan bir
şirkettir. Demir Hayat sağlık sigortacılığında  ilk 10 şirket arasındadır. Demir Hayat, rakiplerimiz ne yapmıyor dünyada başka ne tür uygulamalar
var diye düşünür ve stratejilerini belirler. Sigortalının neye ihtiyacı var?
Bizim ürün oluşturmamızda önemli bir donedir. Sektörümüzde bu bakış
acısı daha yeni yeni konuşulmaya başladı ancak bizim uzun yıllardır bakış açımız böyle. Biz Demir Hayat olarak kim ne yapmıyor, üzerinden gideriz. Sektörün diğer şirketlerde sigortalı olan kişilere indirim yaparak
şirketimize geçirmeye çalışmak yerine onların poliçelerinde eksik olan
teminatlar nelerdir? Bu sigortalının poliçesine ne çengelleyebiliriz diye
bakarız. Tüp bebek sigortası, diş sigortası ve cerrahi hastalıklar sigortası bu anlattığım yaklaşımla ortaya çıkmış ve çok popüler olan ürünler.
İstatistik rakamlar Türkiye’de 4 kadından birinin tüp bebek veya kısırlık
tedavisine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu ihtiyacın sebebi
olarak özellikle günümüzün beslenme, yaşantı ve alışkanlıklarından kaynaklandığını söylüyor. Bizde hem sosyal bir sorumluluk projesi olsun, hem
de kimsenin yapmadığı bir şey yaparak, fark yaratalım düşüncesiyle bu
sigorta poliçesini çıkarmaya karar verdik. Tüp bebek sigortasına satın alıp
tedavi sonunda başarı gerçekleştiğinde doğan çocuklarından bağzılarının ismini sigortalılarımız  “Demir” koyuyor. Yani şirketimizin ismi ölümsüzleşiyor, şirketimizin  “Demir” çocukları var onlarda bizim çocuklarımız.
Aileler çocuklarını getiriyorlar, bizlerle tanıştırarak teşekkür ediyorlar. Bizi
çok mutlu ve motive ediyor. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.
-Tüp bebekten sonra yeni projeleriniz var mı?
Demir Hayat hep farklı olmaya çalışır bence sektörümüzün en inovatif
şirketi. Bu motivasyon ile cerrahi hastalıklar adı altında çok yeni bir ürün
daha sektöre kazandırdık. Bu ürün sadece Demir Hayat tarafından Türkiye’de satılmakta. Cerrahi hastalıkları ürünlerini özellikle anlatmak istiyorum. Hem sigortası olmayanlar hem de sigortası olanların rahatlıkla satın
alabilecekleri çok uygun primleri olan bir sigorta ürünü bu. Çok uygun
prime bir örnek vermek gerekirse 35 yaşında bir erkek sigortalı adayının
yıllık primi 86 $.Bu prim karşılığında 176 adet ciddi ameliyatlardan biri
gerçekleşirse hangi hastalıktan operasyon geçirdiğine göre 500 dolar ile
75 bin dolar arasında tazminat almaya hak kazanıyor. Bu ürün oluşturulur iken sektörde sağlık sigortası ürünlerinde neler ödenmiyor konusuna
özellikle çok araştırdık ve sigorta poliçelerinde ödenmeyen bazı hastalıkların ameliyatlarını da teminat altına aldık. Yeni çıkan bu ürünümüz bu
yılın en ses getiren sigorta ürünlerinden biri ve beklediğimizin üzerinde
bir talep görüyor. Özellikle başka şirketlerde sağlık sigortası olanlar ve hiç
sigortası olmayanlar tarafından tercih ediliyor.

-Demir Hayat sigortayı nasıl tanımlarsınız?
Demir Hayat, etik kurallar içinde çalışan, rekabet
kurallarına saygılı, müşterilerine en iyi hizmeti vermeye amaçlamaktadır.  Bütün stratejileri hep farklılaşma yönünde, birilerini kopyalamak değil, yenilikler
yaparak nasıl farklı hizmetler verebilirim, bu hizmetleri verirken de sigortalıları nasıl daha  memnun ederim düşüncesindedir. Biz sektörde çok yüksek pazar
payı almak konsantrasyonunda hiç olmadık orta büyüklükte bir sigorta şirketi olmamıza rağmen birçok
şirket tarafından hep kopyalanan takip edilen bir
şirket olduk. Hizmetlerimiz uygulamalarımız rakipler
tarafından hep takip edildi, yenilikçi ve çalışanlarımıza hep yatırım yapan bir şirket olduğumuzdan çokta
fazla insan kaynağı transfer edilen bir şirketiz. Buda
bizim gururumuz. Sektörde biz bir okuluz.

‘Burası benİm aİlem’
1993 yılında Halk Yaşam Sigorta’da mesleğe
başlayan Hakan Tan, 1996 yılında Demir Hayat’ta
da Ankara Bölge Müdürü olarak çalışmaya başladı.
2004 yılında İstanbul’a Grup müdürü olarak gelen
Tan, şu an Demir Hayat Sigorta’da pazarlamadan
sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev
yapıyor. Sektörde 20. yılını dolduran Hakan Tan,
Demir Hayat için “Burası benim ailem, bu şirket
bana çok şey öğretti ” diyerek şirketini ve mesleğini
ne kadar çok sevdiğini söylüyor.

“Cerrahİ hastalıklar sİgortası sadece Demİr Hayat ya aİt bİr ürün. Sağlık
sİgortası olan veya olmayan kİşİlerİn çok tercİh ettİklerİ sağlık sİgortasına
ek bİr temİnat olarak satın aldıkları çok popüler bİr sİgorta ürünü. Bu
ürüne sahİp olanlar, 176 hastalıktan bİrİnden amelİyat geçİrİrlerse her bİr
hastalık başına 800 $ İle 75.000 $ arasında tazmİnat alıyorlar.
www.mesam.org.tr
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KONSER

GRUP YORUM’DAN
MUHTEŞEM KONSER
Türkİye’de polİtİk müzİğİn ünlü İsmİ Grup Yorum, 55 bİn kİşİnİn
katıldığı İnönü Stadı’nda unutulmaz bİr konser verdİ. Stad,
devrİmcİ marşlarla İnledİ

i

nönü Stadı, yıkılmadan önce tarihi günlerinden birini yaşadı. Boğaz kıyısındaki İnönü Stadı, 55 bin kişinin eşlik ettiği devrimci
marşlarla inledi. İnönü, İnönü olalı, böyle
kalabalık görmemişti...
Türkiye’de politik müziğin dev ismi
Grup Yorum, 25 yılın özetini Haziran ayında İnönü
Stadı’nda yaptı. Konser başında biraz seyrek olan
saha içi ve tribünlerin dolması da uzun sürmedi.
Stat önünde içeri girmeye çalışırken sloganlar duyulmaya başlandı.
“Koskoca stat dolar mı dolmaz mı?” diyenler ve
Taksim’den, Beşiktaş’tan ve bütün yakın çevreden
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İnönü’ye doğru giderken etrafındaki kalabalığın
Grup Yorum konserine gittiğini aklından bile geçiremedi. Stadın kapısına geldikten ve konser başladıktan kısa bir süre sonra, etrafına şöyle bir göz
gezdirince, beklentilerin üzerinde bir katılımın olduğunu fark etmekte zorlanmadılar. Nitekim konser
ortasında Yorum’cular kesin rakamı verdi: 55 bin.
Grup Yorum’un “Devrimci Yürüyüşümüz Sürüyor” adlı enstrümantal ezgisiyle başlayan program
yıllardır dillerden düşmeyen “Uğurlama”, “Haziran’da Ölmek Zor”, “Dağlara Gel”, “Çav Bella”, “Güleycan” gibi pek çok parçayla birlikte, son albümleri
Başeğmeden’deki “Defol Amerika” ile “Gecekondu”

Temposu hiç düşmeyen
konserde Yorum’cular
‘Cemo’yu sona sakladı.
İzleyiciler sonunda
dayanamadı! ‘Cemo, Cemo’
diye haykırmaya başladı.
Yorumcular da ‘insafa geldi’
ve ‘Cemo’yu stadı dolduran
dinleyicilerle birlikte söyledi.

Ünlü oyuncu
Tuncel Kurtiz,
hapiste olan
Ümit İlten’in
“Geçit Yok” şiirini
seslendirmişti.

Grup Yorum’un ‘Devrİmcİ
Yürüyüşümüz Sürüyor’
adlı enstrümantal
ezgİsİyle başlayan
konser, yıllardır
hayranlarının dİllerden
düşmeyen şarkılarla
devam ettİ
lerce kişiye “Amerika katil” sloganı attırdı. Trabzon’da
tutuklu olan Grup Yorum üyesi Muharrem Cengiz de
telefon bağlantısıyla duygularını herkesle paylaştı.
Bitmedi... Taaa Venezüelalardan gelen müzisyen
Ali Primera da “El Aparecido” ve “Hasta Siempre” ile
konsere katıldı. Hem, Grup Yorum’un 25. yılını kutladı, hem de devrimci düşüncelerini paylaştı. Ayrıca,
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de, Primera
aracılığıyla, oradaki herkese selam çaktı. Venezüella
Komünist Partisi Genel Sekreteri Jeronimo Carrerasi’nin Grup Yorum’u ve Türkiyeli devrimcileri selamlayan mesajı ekranlardan yansıdı.

ÜNLÜLER KOROSUNDAN
1 MAYIS MARŞI

gibi parçalarla devam etti. Temposu bir an bile düşmeyen konserde Yorum’cular ‘Cemo’yu
sona sakladı. Ama gerek halayları, gerek sloganları ve gerekse ellerinde maytaplarıyla
Yorum’a eşlik eden izleyiciler sonunda dayanamadı! ‘Cemo, Cemo’ diye haykırmaya başladı. Yorumcular da ‘insafa geldi’ ve ‘Cemo’yu sahne üstünde kendilerine eşlik edenlerin
yanı sıra stadı dolduran dinleyicilerle birlikte söyledi.

“HUGO CHAVEZ’DEN SELAM GETİRDİM”

Sahnede, sadece Grup Yorum yoktu, onlara eşlik eden Orhan Şallıel yönetimindeki
60 kişilik İstanbul Symphony Project ve Grup Yorum Korosu da vardı. Bitmedi... Pek çok
tanınmış isim de gerek seslendirdikleri parçalar, gerekse şiirlerle konsere katıldı. Yasemin Göksu “Bir Görüş Kabininde”, Suavi “Bu Memleket Bizim”, Nejat Yavaşoğulları “Büyü”,
Ruhi Su Dostlar Korosu “Şişli Meydanı’nda Üç Kız” parçalarını seslendirdi. Rahmetli Tuncel ‘Ramiz Dayı’ Kurtiz ise hapiste olan Ümit İlten’in “Geçit Yok” şiirini seslendirdi, bin-

Bitmedi... ‘Başeğmeden’de yer alan ve birçok tanınmış ismin bulunduğu bir koroyla söylenen “Defol
Amerika” marşı da yine koroda yer alan birçok ismin
katılımıyla söylendi. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Başkanı Erol Ekici sahneye çıktı. Grup Yorum’un
kimin için ne ifade ettiğini anlattı. Ve ardından 1
Mayıs Marşı geldi.
Bitmedi... İnönü Stadyumu sadece dinleyicileri,
Grup Yorum’u ve konuk sanatçıları ağırlamadı. Başta Nazım Hikmet ve Victor Jara olmak üzere Ahmed
Arif, Aşık Mahzuni Şerif, Cem Karaca, Ahmet Kaya,
Rahmi Saltuk, Tülay German, yaşamını yitiren Moğollar’ın kurucularından Engin Yörükoğlu gibi artık
hayatta olmayanlarla birlikte Selda Bağcan, Edip
Akbayram gibi aramızda olan pek çok isim de sahnenin iki yanına yerleştirilen ekranlar aracılığıyla
İnönü Stadyumu’na konuk oldular. Ekranda Ahmet
Kaya belirdiğinde, 55 bin kişiden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.
Bitmedi... Grup Yorum, maden işçilerini de Gazze’ye doğru insani yardım götürürken, İsrail’in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisini de unutmadı.
Gerek videolar, gerekse sahneden iletilen mesajlarla, birçok konuya da değindi. Konserde Türkçe, Kürtçe, Arapça şarkılar, türküler, marşlar söylendi.
Ama itiraf etmek gerekir, herkes çok yoruldu.
Halaylar, sloganlar ve marşlar verilen 10 dakikalık
arada bile devam etti.
Grup Yorum ne söylediyse onu yaptı. Ne bir fazla,
ne bir eksik. Marşlar, halaylar, türküler mesajlar, gecenin sonuna kadar İnönü Stadyumu’nda yankılandı.
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Lana
Del Rey’İ
15 bİn kİşİ
İzledİ!

KüçükÇİftlİk Park’ı dolduran
hayranları Dark Paradise,
Summertime Sadness ve Blue Jeans
gİbİ Lana Del Rey’in hİt parçalarını
tek bİr ağızdan söyledİ

Uzun süren bekleyişin ardından Lana Del Rey nihayet İstanbul’a
geldi! KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkan Amerikalı sanatçı, şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de alandaki 15 bin kişiyi adeta büyüledi!
KüçükÇiftlik Park’ı dolduran hayranları Dark Paradise, Summertime Sadness ve Blue Jeans gibi Lana’nın hit parçalarını tek bir ağızdan söyledi. Hayranlarının çığlıklarını karşılıksız bırakmayan Lana
sahneden inerek hayranlarına yakın ilgi gösterdi.

HAYRANLARINI ÖPTÜ

Sahne önünde bulunan çok sayıda hayranına sarıldı, öptü, fotoğraf
çektirdi, imza verdi ve kendine yazılan mektupları, ona verilen hediyeleri kabul etti. Uzun bir bekleyişin ardından URU Group ve Unilife
organizasyonu ile gerçekleşen konser bu yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri oldu. Lana Del Rey kendi deyimiyle, “1950’lere olan
hayranlığını” yansıttığı müziği ve ‘karanlık aşk hikayeleri’ anlattığı şarkı sözleriyle uzun süre akıllardan silinmeyecek bir geceye imza attı.

DİAMOND PLAK ÖDÜLÜ ALDI

Born To Die albümü ile fenomen haline gelen Lana Del Rey,
uzun süren bekleyişin ardından Maçka Küçükçiftlik Park’ta muhteşem bir konsere imza attı. Lana Del Rey, konser sonrası kulisinde
Avrupa Müzik’in patronları ve Universal Music Group’un Türkiye lisansiyesi olan Cengiz Erdem ve Deniz Erdem’i ağırladı. Lana Del Rey
Born To Die albümü ile Türkiye’de ‘Diamond Plak’ ödülünü almaya
hak kazandı. Sanatçı Diamond Plak ödülünü Cengiz ve Deniz Erdem’in elinden aldı.

Sİnan çaldı
Sayın söyledİ
Türk Sanat Müziğinin ünlü ismi Emel Sayın İzmir Açık Hava
Tiyatrosu’nda sürprizlerle dolu bir konser verdi. Ünlü sanatçı
yeni single’da yer alan Sinan Akçıl bestesi Dönme Dolap’ı ilk kez
Akçıl’ın piyanosu eşliğinde okudu. Emel Sayın konserinde Tarkan’a ait “Hep Bana” şarkısını da ilk kez söyledi. Sanatçı konser
çıkışında sevenlerinin izdihamıyla karşılaştı. Tarkan’ın şarkısı
“Hep Bana” isimli yeni single şarkılarını ilk kez İzmir Açık Hava
da görücüye çıkaran Sayın, dinleyenlerden tam not aldı.
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Telif bilinci

Suat Suna
MESAM, Yönetim Kurulu Üyesi

Mesam’ın değerli üyeleri, sözlerime, Mesam’ın birkaç yıldır yayınlayamadığı ve büyük önem arz
ettiğine inandığım dergimizin, yeniden yayın hayatına başlamasından ne kadar mutlu olduğumu dile getirerek başlamak
istiyorum.
   En büyük sıkıntılarımızdan birinin, camia olarak birbirimizden kopuk yaşamamız
ve dolayısıyla sağlıklı bilgi edinemeyişimizin
olduğunu göz önünde bulundurursak, böyle
bir derginin yayınlanmasının, hem Mesam
yönetim ve çalışanlarının neler yaptığının
hem de siz değerli üyelerimizin telif sektörünün gelişmelerini yakından takip edebilmeniz açısından önemi çok büyük.
   İlk yazımda, sizlere elimden geldiğince
ülkemizde hızla gelişmekte olan “telif” piyasasının sancılarından bahsedeceğim.
   Kişisel görüşüm, toplumca telif bilincini
maalesef tam olarak edinemediğimiz yönünde. Günlük yaşamımızda ya da Ankara, İzmir
ve İstanbul’da yaptığımız üye toplantılarında temas ettiğim birçok üyemizin dahi telif
dünyası ile ilgili detaylardan uzak olduklarını
gördükten sonra, halkın içinden ve müzik camiasının gündemini bilmeyen, restoran-kafe-otel işletmecileri gibi kişilerin, bu konunun esasından habersiz olmaları gayet doğal
sanırım.
   Antik Roma İmparatorluğu’ndan beri telif mantalitesini her geçen gün daha yukarı
taşıyıp hayata geçiren gelişmiş toplumların
seviyesini yakalamak, henüz yüz yıllık bir
tarihe bile sahip olmayan genç Türkiye için
oldukça sancılı bir süreç…
   Bununla beraber, 1986 yılında eser sahiplerinin haklarını korumak için tohumları
atılmış olan Mesam; otuz yılı bile bulmayan
tarihinde büyük bir gelişim göstermiş, ilk
yıllarında ayakta durmakta bile zorlanan bir

kurum durumundayken, bugün dünyada sözü
geçen, yurt dışında ülkemizi temsil eden tek
meslek birliği konumunda olup, kökleri daha
eskiye dayanan yabancı meslek birliklerinin
dahi hızlı ilerleyişini göz ardı edemedikleri;
“telif sektörünün dinamosu” sıfatını hak eder
hale gelmiştir.
   Ancak bu güzel gidişatın, kusursuz bir
sisteme dönüşebilmesi için, başta biz eser sahipleri olmak üzere, tüm toplumumuzun telif
bilincinin de “muasır medeniyetler” seviyesine erişmesi gereklidir. Örneğin ticari işletmelerde satılan bir ürünün, müzik eşliğinde
pazarlanmasının bir karşılığının olması ve
bunun sorgulanmasının dahi anlamsız olduğunu veya internet üzerinden maddi karşılığı
olmaksızın indirilen bir müzik eserinin, bir
fırından ekmek çalmakla hiçbir farkının olmadığını anlamak ve anlatmak, başta biz yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm Mesam
personeli ve üyelerinin asli görevi olmalıdır.
   Bu yöndeki çalışmalarımızın, yakın zamanda hayata geçmesini beklediğimiz yeni
Telif Hakları Kanunu’nun da vereceği güçle
artacağını, bugün eser sahiplerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan telif gelirlerinin, önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceğini görmek bir hayal değil…
   Bir sonraki sayımızda bu konulara daha
geniş yer vereceğimi söyleyip, sözlerimi toparlamadan önce, Aralık ayının sonunda yapılacak olan “tek maddelik” olağanüstü genel
kurulumuza katılmanızın son derece önemli
olduğunu da vurgulamak isterim. Birçok eser
sahibinin şikayetçi olduğu “Dağıtım Yönergesi’nin” daha adaletli olması ve lisanlama
alanındaki yepyeni ortağımız MSG ile kolkola “tek kuvvet” gibi hareket edip haklarımızı
daha iyi savunabilmemiz için, katılımınız şart.
   Sevgi ve saygılarımla…
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Üye toplantıları
hız kesmeden
devam edİyor

ANTALYA

Şeffaf yönetİm İlkesİyle hİzmetlerİne devam eden
MESAM, Üye Bİlgİlendİrme Toplantılarına devam edİyor.
İzmİr, Ankara, Antalya ve İstanbul’da bİlgİlendİrme
toplantıları düzenledİ

T

ürkiye’nin en saygın meslek kuruluşlarından MESAM, Üye Bilgilendirme
Toplantılarına hız kesmeden devam
ediyor. Ankara’dan sonra Antalya ve
İstanbul’da da Üye Bilgilendirme
Toplantısı düzenlendi. Nisan ayında
Antalya ve İstanbul’da düzenlenen toplantıya
çok sayıda üye katıldı. Toplantılarda Yönetim
Kurulu adına Ali Yavuz, Erol Sayan ve Metin Ka-
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rataş bilgi verdi. Yönetim Kurulu üyeleri daha
önce İzmir ve Ankara’da yapılan toplantılarda
olduğu gibi, MESAM’ın son 1 yıllık faaliyetleri
anlattı.
MESAM’ın ilgili birimlerinden gelen raporlar
doğrultusunda hazırlanan sunumla üyelere;  Lisanslama, Hukuki Faaliyetler, Uluslararası İlişkiler, Mali Tablolar ve MESAM-MSG Ortak Lisanslama Protokolü başlıkları altında bilgi verildi.

Üye Bilgilendirme
Toplantısına katılan
seçkin davetliler,
toplantı sonrasında
yönetim kurulu
üyeleriyle fotoğraf
çektirdiler.

iSTANBUL

Toplantıya, MESAM Yönetim Kurulu adına bilgi vermek üzere; Erol Sayan, Emre Saltık, Ali Yavuz ve
Ankara’da yaşayan Meslek Birliğimize üye eser sahipleri katıldı.

KATILIMCILARA, ULUSLARARASI DİJİTAL MÜZİK, İÇERİK
SAĞLAYICILARI ITunes, XBOX VE Deezer İLE YAPILAN LİSANS
SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLDİ

MESAM yönetim kurulu üyesi
Hasan Hüseyin Demirel,
MESAM’ın ortak lisanslama
konusunda çok yol katettiğini
dile getirdi.

Toplantıda söz alan eser sahipleri
mesleki birlikleri MESAM’dan
beklentilerini dile getirdi.

ÜYELERİN ÇIKARLARI KORUNUYOR

Değişen internet teknolojisiyle birlikte, her
geçen gün daha da önemli bir alan haline gelen
dijital ortam, içerik sağlayıcılarıyla yapılan ve devam eden sözleşmeler üyelerle paylaşıldı. Üyelere, uluslararası dijital müzik içerik sağlayıcıları
iTunes, XBox ve Deezer ile yapılan lisans sözleşmeleri hakkında detaylı bilgi verildi.
Toplantıda, üyelerin hak ve çıkarlarını gözeterek hazırlanan sözleşmelerin ayrıntıları, Mali
Tablolar, Yerli ve Yabancı Yeni Eser Kayıtları,
Toplam Eser Sayıları ve Dağıtım Tabloları gibi
istatistikî değerler, şeffaflık ilkelerin bir gereği
olarak katılan bütün üyelere bir sunum eşliğinde paylaşıldı.
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada “Bu
toplantıların sayesinde üyelerimizin Meslek Birliğimizi ileriye taşıyacak önemli fikir ve temennilerini öğrenme şansını yakaladık ve kendileriyle yan
yana olmanın memnuniyetini yaşadık” denildi.

Bilgilendirem toplantısına katılan
üyelerimiz, benzer toplantıların
daha sık yapılmasını talep etti.
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Şeffaf yönetİmden
Ankaralı üyelere bİlgİ

ANKARA

Ankara’da İkİncİsİ düzenlenen Üye Bİlgİlendİrme
Toplantısı’nda Uluslararası İlİşkİler, Mali Tablolar ve
MESAM-MSG Ortak Lİsanslama Protokolü konularında
yaşanan gelİşmeler paylaşıldı

MESAM

Yönetim Kurulu, Genel Kurul sırasında
üyesine verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Üye Bilgilendirme
Toplantısı’nın ikincisi 29 Eylül’de Ankara’da düzenlendi. Mart ayında Barcelo Altınel Hotel’de
düzenlenen ilk toplantıya, MESAM Yönetim Kurulu adına bilgi vermek üzere; Erol Sayan, Emre
Saltık, Ali Yavuz katılırken, ikinci toplantıya, Me-
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tin Karataş, Ali Haydar Timisi, Suat Suna ve Ali
Kızıltuğ katıldı.
Her iki toplantıya, Başkent’te yaşayan meslek birliğimize üye, eser sahipleri hazır bulundu.
Aralarında Zekai Tunca, Şeref Taşlıova, Ali Baştuğ, Osman Babuşçu ve Oğuz Boran gibi pek
çok değerli üyemizin de bulunduğu yaklaşık
80 üyemizin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, üyelerimizden gelen sorular cevaplanarak,

Başkent Ankara’da
üyelerimizle yapılan
bilgilendirme ve
değerlendirme toplasına
Erol Sayan, Emre Saltık,
Ali Yavuz katılırken, ikinci
toplantıya, Metin Karataş, Ali
Haydar Timisi, Suat Suna ve
Ali Kızıltuğ yer aldı.

iZMiR

Toplantıda, gelİşen
İnternet teknolojİlerİyle
bİrlİkte, dİjİtal müzİk
alanında yaşanan
değİşİklİklerİn telİf
hakları kapsamında
değerlendİrİlmesİ yapıldı
devam eden sorunlar hakkında alternatif çözüm
önerileri tartışıldı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri, MESAM’ın son bir yıllık faaliyetleri hakkında
bilgi verdi.

TELİF HAKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Önemli soru ve önerileriyle zenginleşen bilgilendirme toplantımızda, Lisanslama, Hukuki
Faaliyetler, Uluslararası İlişkiler, Mali Tablolar ve
MESAM-MSG Ortak Lisanslama Protokolü konularında yaşanan gelişmeler paylaşıldı. Toplantıda, gelişen internet teknolojileriyle birlikte, dijital müzik alanında yaşanan değişikliklerin telif
hakları kapsamında değerlendirilmesi yapıldı.

YENİ YASA TEKLİFİ

Dijital müziğin uluslararası oyuncuları olan
iTunes, XBox ve Deezer ile 2012 yılında yapılan
lisans sözleşmesi hakkında detaylı bilgi verildi.
Yeni yasa çalışması kapsamında olan 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda, Avrupa’daki
sözleşme ve direktiflere uygun biçimde düzenlediğimiz yeni yasa teklifimiz üyelerimizle paylaşıldı.
Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla
çalışan Yönetim Kurulu, göreve geldikleri tarihten bu güne kadar olan; Mali Tablolar, Yerli ve
Yabancı Yeni Eser Kayıtları, Toplam Eser Sayıları ve Dağıtım Tabloları gibi istatistiki değerleri,
power point ile desteklenmiş sunumla üyelerimizin bilgilerine sunuldu.
Üyelerimiz özellikle, Müzik Eseri Sahipleri
Grubu Meslek Birliği-MSG ile yapılan Ortak Lisanslama Protokolü’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ege Bölgesİ’nde
İkİncİ toplantı

Ege temsİlcİlİğİnİn hİzmete gİrmesİnden sonra
İzmİr’de İkİncİ Üye Bİlgİlendİrme Toplantısı
düzenlendİ. Toplantıya, MESAM Yönetİm
Kurulunu temsİlen; Alİ Yavuz, Emre Saltık, Hasan
Hüseyİn Demİrel ve Metİn Karataş katıldı
Kurulu Üyeleri, eser
MESAM Yönetim
sahibi üyelerinin sıkıntıları-

na yerinde çözüm bulmak amacıyla toplantılarını sürdürüyor. Ege Bölgesi’nde açılan
temsilcilik ziyaretinden sonra ‘Üye Bilgilendirme Toplantıları’nın ikincisi, 6 Ekim Pazar
günü İzmir Anemon Fuar Otel’de gerçekleşti.
Ege Bölgesi’nde bulunan üyelerin büyük ilgi
gösterdiği İzmir Üye Bilgilendirme Toplantısı’na, MESAM Yönetim Kurulunu temsilen;
Ali Yavuz, Emre Saltık, Hasan Hüseyin Demirel ve Metin Karataş katıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri, MESAM’ın güncel faaliyetlerini
üyelerimiz ile paylaşabilmek için toplantıda
ayrıntılı bir de sunum yaptı.

TOPLANTILAR
DEVAM EDECEK

Yapılan sunumda; katılımcılara, MESAM-MSG ortak lisanslama çalışmaları, mali
ve hukuki faaliyetler, uluslararası ilişkiler ve
yapılan yeni anlaşmalar hakkında ayrıntı bilgi verildi. Toplantıya katılan üyeler, Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından bir önceki toplantıda açılış müjdesinin verildiği, MESAM İzmir
Temsilciliği’nin faaliyete geçmiş olmasından
dolayı duydukları sevinci dile getirerek, Ege
Bölgesi’nde bulunan MESAM üyeleri ile tanışarak, sürekli iletişim halinde olmayı ve MESAM İzmir Temsilciliği’nde toplantılar düzenlemeyi planladıklarını dile getirdiler.
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İstanbul’da
İkİncİ toplantı

MESAM Yönetİm Kurulu Üyelerİ, belİrlİ müzİk türlerİnİn
her aşamasında yaşanan problem ve sıkıntıları
konuşmak, çözüm önerİlerİ gelİştİrmek üzere Taksİm
Hill Otel’de üyelerİyle bİr araya geldİ

MESAM

üyelerinin düşünce
ve önerilerini almak
için farklı günlerde
İstanbul’da iki ayrı toplantı düzenledi. İlkinde
‘çeşitli müzik dallarında komisyon kurulması’,
ikincisi ise yönetimin geleneksel hale getirdiği,
‘Üye Bilgilendirme Toplantısı’ydı.
MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri, belirli müzik türlerinin her aşamasında yaşanan problem
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ve sıkıntıları konuşmak, çözüm önerileri geliştirmek üzere 09.11.2013 Cumartesi günü Taksim Hill Otel’de üyeleriyle bir araya geldi.
Daha önceden web sitesinde duyurusu yapılan “çeşitli müzik dallarında komisyon kurulması”
içerikli toplantıya yaklaşık 30 üye katıldı. MESAM
Yönetim Kurulu adına Erol Sayan, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Hasan Hüseyin Demirel’in
katıldığı toplantıda dağıtım, dokümantasyon yö-

Nisan ayında yapılan
önceki toplantıdan
bugüne kadar olan
gelişme ve faaliyetler,
sunumlarla üyelere
anlatıldı. Toplantıda
katılımcıların soruları,
yönetim kurulunu üyeleri
tarafından ayrıntılarıyla
cevaplandırıldı.

nergesi, ortak lisanslama, telif alanlında yaşanan
genel sıkıntılar ve çözüm önerileri üyelerle paylaşılarak sorular cevaplandırıldı.

SUNUMLARLA ANLATILDI

Üye Bilgilendirme Toplantısı ise 10.11.2013
Pazar günü yine aynı otelde yapıldı. Toplantıya,
MESAM Yönetim Kurulu adına Ali Haydar Timisi,
Metin Karataş, Suat Suna ve Hasan Hüseyin Demirel’in katıldı. İstanbul Üye Bilgilendirme Toplantısına yaklaşık 200 üye hazır bulundu. Toplantı, 10 Kasım’a denk gelmesi nedeniyle Ulu Önder
Atatürk için saygı duruşuyla başlandı.
Nisan ayında yapılan önceki toplantıdan bugüne kadar olan gelişme ve faaliyetler sunumlarla katılımcılara anlatıldı. Toplantıda, üyelerin
soruları, yönetim kurulunu üyeleri tarafından
ayrıntılarıyla cevaplandırıldı. Yapılan sunumda
katılımcılara; lisanslama ve dağıtım faaliyetleri,
uluslararası gelişmeler, üye ilişkileri, dokümantasyon, hukuk faaliyetleri, mali tablolar, MESAM-MSG birlikteliği başlıklarında bilgi verildi.
Toplantı, küçük bir tartışmanın yaşanmasına
rağmen üyelerin sağduyulu yaklaşımı ve yönetim kurulu üyelerinin toplantı gündemine uygun
biçimde gelen sorulara cevap vermesiyle son
buldu.

İstanbul’da yapılan İkİncİ Üye Bİlgİlendİrme
Toplantısı’nda üyelere; lİsanslama ve dağıtım
faalİyetlerİ, uluslararası gelİşmeler,
dokümantasyon, hukuk faalİyetlerİ, malİ
tablolar, MESAM-MSG bİrlİktelİğİ anlatıldı
www.mesam.org.tr
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Müslüm
Baba’yı
kaybettİk
2013 sanat camİasına
kara bulut gİbİ
geldİ. Bİrçok değerlİ
sanatçımız gİbİ, arabesk
müzİğİn efsane İsmİ
Müslüm Gürses’De,
aramızdan ayrılanlar
arasındaydı. Acı haberİ
öğrenen mİlyonlarca
Gürses hayranı
gözyaşı döktü,
bazıları İse sİnİr
krİzİ geçİrdİ
074 www.mesam.org.tr

A

rabesk müziğin en önemli isimlerinden Müslüm Gürses, geçirdiği by
pass ameliyatı sonrası, karaciğer ve
böbrek yetmezliği sebebiyle yaklaşık 4 aydır yoğun bakımda bulunduğu Memorial Şişli Hastanesi’nde
03.03.2013 Pazar günü yaşama

Adana’ya göç ettiler.
Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta
Adana’da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek
başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. İlkokuldan mezun
olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana
Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı
ve birinci oldu.
1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova
Radyosu’nda her hafta cumartesi günü canlı olarak
türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk
45’likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli
“Emmioğlu/Ovada Taşa Basma” plağıdır. İstanbul’a
gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya’nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile iki adet 45’lik plak yaptı: “Giyin
Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin” ile
“Gitme Gel Gel/Haram Aşk”.
Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul’da Palandöken firması ile çıkış parçası olan “Sevda Yüklü
Kervanlar”ı içeren “Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma
Güzel Vurma” isimli 45’lik Plağı çıktı. Bu plak tam
300.000 adet satarak rekor kırdı.
Gürses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İstanbul’a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile tam 13,
sonra Bestefon firması ile tam 4, daha sonra Hülya
Plak ile tam 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile tam 2
adet 45’lik plak yaptı.

veda etti.
Yapılan basın açıklamasında Gürses’in doktoru,
Uzman Dr. Nevzat Şener “Müslüm Baba’yı maalesef
kaybettik. Ailesinin, dostlarının, tüm sevenlerinin,
hepimizin, Türkiye’nin başı sağ olsun. Zor bir süreçti. Bu sabah tansiyonu düştü. Kalp durması gelişti, yapılan müdahalelere rağmen maalesef sabah
saatlerinde kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah
sevenlerine sabır versin ve hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Vefat haberinin ardından derin üzüntüye boğulan hayranları ve sanat camiası Gürses’in bulunduğu hastaneye akın etti. Sanatçı için ilk tören Cemal
Reşit Rey Konser Salonunda yapıldı.
Gürses’in cenazesi, Cemal Reşit Rey konser
salonunda yapılan törenin ardından Teşvikiye          
Camiisi’ne getirildi.
Müslüm Gürses için burada düzenlenen cenaze
töreninde eşi Muhterem Nur ve yakınları taziyeleri
kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken Muhterem Nur, daha sonra koluna giren iki kişinin
yardımıyla cami avlusunun dışına çıkarıldı.
Dİnleyİcİ kİtlesİ
CHP Genel Başkanı Kemal
Müslüm Gürses`in dinleyiKılıçdaroğlu, Kültür ve Tuci kitlesi birçok araştırmaya
BİNLERCE
konu olmuştur. Doktora tezrizm Bakanı Ömer Çelik,
CHP Grup Başkanvekili
leri dahi yazılmıştır (MeseHAYRANI, SANATÇI
Akif Hamzaçebi, CHP Gela 2002/ Bağlam Yayınnel Başkan Yardımcısı
cılık: Caner Işık / Nuran
DOSTLARI VE
Gürsel Tekin, bazı milErol , “Arabeskin Anlam
SİYASETÇİLER,
Dünyası ve Müslüm
letvekilleri, İstanbul VaGürses Örneği “).
lisi Hüseyin Avni Mutlu,
MÜSLÜM
GÜRSES’E
1999 yılında Müsİstanbul
Büyükşehir
KARŞI SON GÖREVİNİ
Belediye Başkanı Kadir
lüm Gürses’in o döTopbaş, Gökhan Güney,
nemde 15 yıl boyunca
YERİNE GETİRMEK İÇİN
Selami Şahin, Nuri Sealbümlerini çıkardığı Elesigüzel, Orhan Gencebay,
nor plak firmasıyla yolları
bİraradaydı
Adnan Şenses, Ajda Pekkan,
ayrıldı.
Burak Kut, Emrah, Alişan, Ümit
Ocak 2006`da ‘Gönül TekBesen, Ebru Yaşar, Kubat, Gülben
nem’ adlı albümü Seyhan Müzik
Ergen, Sezen Aksu’nun da aralarında
etiketiyle çıktı. Gürses’in, 2006’da
bulunduğu çok sayıda sanatçı ile vatandayazar Murathan Mungan’la ortak projesi
“Aşk Tesadüfleri Sever” Pasaj Müzik etiketiyle müşın katıldığı törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
de çelenk gönderdi.
zik marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini
Törene, Ajda Pekkan ile aynı anda gelen Adnan
yazdığı, David Bowie’den Garbage’a, Leonard CoŞenses’in uzun süre ağladığı görüldü. Teşvikiye Cahen’den Jane Birkin’e birçok yabancı müzisyenin
bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009
mii’nde öğle vakti kılınan, cenaze namazının ardınyılında yine ayni firmadan çarpıcı bir albüm “Sandan Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına
defnedildi.
dık” ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü. 2010
MESAM ailesi olarak Gürses’i kaybetmenin deyılında Kasım ayında yeniden Pasaj Müzik ile “Yarin üzüntüsünü yaşıyor; başta ailesi, yakınları ve
lan Dünya” isimli bir albüme imza attı. Son yıllarda
tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
bazı pop ve rock tarzındaki parçaları da repertuarına katarak Nilüfer’in “Olmadı Yar” isimli şarkısını,
Teoman’ın “Paramparça” ve Tarkan’ın “İkimizin YeriMüslüm Gürses’İn hayatı
Müslüm Gürses 7 Mayıs 1953 Şanlıurfa’da
ne” adlı çalışmalarını da seslendirdi.
doğdu. Gerçek adı Müslüm Akbaş’tır. Gürses’in ço1979 yılında ilk defa “İsyankar” filmiyle kamera
karşısına geçen Gürses, toplam 38 sinema filminde
cukluğunun ilk yılları Şanlıurfa’da geçti. Gürses üç
rol aldı.
yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek
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Türküler

öksüz

kaldı

Türk Halk Müzİğİ’nİn büyük İsmİ, ünlü halk
ozanı Neşet Ertaş, tedavİ gördüğü hastanede
vefat ettİ. Usta sanatçının cenazesİ ‘Yalan
Dünya’ İsİmlİ eserİ eşlİğİnde, vasİyetİ üzerİne
babası Muharrem Ertaş’ın ayakucunda
hazırlanan mezara defnedİldİ

i

zmir’de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği’nin usta sesi Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012’de hayatını kaybetti. TBMM tarafından 2006 yılında Üstün
Hizmet Ödülü ile ödüllendirilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2010 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan ettiği türkü ustası Neşet Ertaş, bir süredir tedavi görüyordu. Ertaş, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in
görevde olduğu dönemde kendisine verilmek istenen “Devlet Sanatçısı” unvanını
ise bu sıfatın kendisine ayrımcılık gibi geldiğini belirterek reddetmişti. Türk Halk Müziği’nin
usta sanatçısı Neşet Ertaş, yurdun dört bir yanından gelen onbinlerce seveni tarafından Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine devletin zirvesinden Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker, DSP Genel Başkanı Masum Türker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları
Muharrem İnce ve Gürsel Tekin, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır ile
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.

MESAM’dan destek

Türkiye mozaiğini oluşturan her kesimden on binlerce kişi Neşet Ertaş’a duydukları saygı
ve sevgi, Kırşehir Ahi Evran Camii’nde yapılan cenaze töreninde bir araya gelerek gösterdi.
Usta sanatçının cenazesi ‘Yalan dünya’ isimli eseri eşliğinde Bağlarbaşı Mezarlığı’na götürüle-
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NEŞAT
ERTAŞ

rek, vasiyeti üzerine babası Muharrem Ertaş’ın ayakucunda hazırlanan
mezarına defnedildi.
Ertaş’ın tedavi sürecinde kendisi ve ailesi ile sürekli iletişim halinde olan MESAM yönetimi, cenazede Arif Sağ, Ali Yavuz, Ali Haydar
Timisi, Burhan Bayar ve Metin Karataş tarafından temsil edildi. Büyük
usta Neşet Ertaş’ın ailesi, sanatçının rahatsızlığı ile ilgili MESAM tarafından verilen destek için MESAM ailesine özel olarak teşekkürlerini
iletti. MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ, Neşet Ertaş’ın Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi ölümsüz bir ozan olduğunu
belirtirken “Böyle bir başarı, bunu elde edebilmek, böyle bir ölümsüzlüğü kazanabilmek kolay değildir. Bunun her bakımdan ağır bedelleri
vardır. Neşet Ertaş zor olanı seçmişti ve bu işi yarınlara nasıl aktarabilirim diyerek yola çıkmıştı. Dolayısıyla bu tören ender ve hak etmişliğin getirdiği bir törendir” diyerek duygu ve düşüncelerini belirtti.
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sabahat Akkiraz, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Kubat, Sümer Ezgü gibi müzik camiasının önemli
isimleri de Neşet Ertaş’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Taziyelerini iletirken duygulu açıklamalar da yapan sanatçılar, türküleri
sevdiren ve bozlakları aşılayan Neşet Ertaş’ın hayatı ve eserlerinin
önemi ile ilgili ifadelerde bulundular.

Neşet Ertaş kİmdİr?

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde doğan, ozan
ve Halk Müziği sanatçımızdır Babası saz ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Hanım’dır. İlkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da
bağlama çalmayı öğrendi. Babası ile birlikte yörenin düğünlerinde saz
çalıp türküler söylemeye başladı. Etkilendiği tek kişinin babası olduğunu söyleyerek, “Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız” derdi.
Neşet Ertaş, 1950’li yılların sonunda İstanbul’a gelerek ilk plağını “Neden Garip Garip Ötersin Bülbül?” adı ile babası Muharrem Ertaş’a ait bir türküyle çıkardı. Halk tarafından çok beğenilen bu plağı,
ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri takip etti. Daha sonra
Ankara’ya yerleşti. Burada yaşadığı hastalıklar sebebiyle kardeşinin
daveti üzerine Almanya’ya gitti. Çocuklarının eğitimi ve sanat çalışmalarından dolayı uzun süre Almanya’da kalan sanatçı, 2000 yılında
İstanbul’da verdiği konserle sahne hayatına döndü.
UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi’’ ilan ettiği Ertaş, Abdal müzik geleneğinin en önemli temsilcilerindendi
Neşet Ertaş, TBMM’nin ‘’Üstün Hizmet Ödülü’’ verdiği Abdal müzik
geleneğinin en büyük temsilcilerindendi.

www.mesam.org.tr

077

KAYBETTİKLERİMİZ

Türkİye’yİ ağlattı
Beyin kanaması nedeniyle bir süredir 
hastanede tedavi gören Karadeniz 
müziklerinin ünlü ismi Kamil Sönmez,
yaşamını yitirdi. Sönmez’in naaşı, vasiyeti 
üzerine memleketi Ordu’nun Perşembe 
ilçesine toprağa verildi

T

ürk Halk Müziği’nin usta sanatçısı Kamil Sönmez, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede,
sabaha karşı saat 02.30 da vefat etti.
Sönmez’in üzücü haberinin ardından Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
Başhekimi Kürşat Toker “Hepinizin bildiği gibi Kamil Sönmez Bey’i
dün gece 02.30 dolaylarında kaybettik. 2 Aralık günü acil servisimize gelmişti. Çekilen tomografide beyin kanaması saptanmıştı. Cerrahi müdahale yapıldı ancak geçen sürede durumunda bir
düzelme kaydedilmedi. 18 Aralık günü beyin ölümü gerçekleşti.
Dün de gece 02.30 sıralarında Sayın Kamil Sönmez’i kaybettik.
Çok üzgünüz. Kendisi şeker hastalığına bağlı olarak kronik böbrek
hastalığı nedeniyle hastanemizde 2010’dan beri haftada üç gün
diyalize giriyordu.” şeklide açıklama yaptı. Yapılan basın açıklaması
sırasında sanatçının kardeşi Remzi Sönmez ise sorulara “Şu an sözün bittiği yerdeyiz, herkese başsağlığı diliyoruz” dedi.
Kamil Sönmez için Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazına
müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sanat camiasından Orhan Gencebay, Kadir İnanır, Belkız Akkale, Cengiz Kurtoğlu
ve Yavuz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
Kamil Sönmez’in naaşı, vasiyeti üzerine memleketi Ordu’nun
Perşembe ilçesine toprağa verildi.
MESAM ailesi olarak, Karadeniz müziğinin değerli sesi Kamil
Sönmez’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor; ailesi, yakınları ve tüm
sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

KAMİL SÖNMEZ KİMDİR?

Sanatçı Ordu’nun Perşembe ilçesinde 1947 yılında doğdu. İlk
ve ortaöğrenimini Giresun’da tamamlayan Sönmez, Ankara Devlet
Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümü’nü kazandı. Askerliği sonrasında Avni Dilligil Tiyatrosu’nda profesyonel tiyatro oyuncusu oldu.
Sanatçı Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosu’nda
çeşitli rollerde oynadı. Kamil Sönmez ilk plağını Zülfü Livaneli yapımcılığında yaptı. Sönmez, 45’lik plağın bir yüzünde Ordu türküsü
olan ‘Hekimoğlu’nu, diğer yüzünde Livaneli’nin Çukurova’dan derlediği sözlerle bestelediği ‘İnce Memed’ isimli türküyü söyledi.
Sanatçı ilk 45’liğinin ardından, ‘Yaylanın Soğuk Suyu’, ‘Çift Jandarma’, ‘Maçka’da Buluşalım’ gibi türküleri, “Merhaba” isimli Long
Play’e okudu. Sanatçı Karadeniz Müziği’nin ilk akla gelen temsilcilerinden biri oldu. Oyunculuk yaşamına da adım atan Kamil
Sönmez, 1979 yılından itibaren ‘Düşman’, ‘Eşek Şakası’ gibi pek çok
filmde yer aldı. Son olarak 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ‘Güneşi Gördüm’ filminde oynadı.
Sönmez’in sanat yaşamının 45. Yılı anısına, sanatçı arkadaşları
kendisine destek vermek üzere Kasım ayında bir gece düzenlemişti. Sönmez, bu gecede yaptığı konuşmada. “Beni bu akşam onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim iki ailem var; biri
Sönmez ailesi, diğeri Türk Halk Müziği ve sanat ailesidir demişti.”

RAMAZAN KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tük Halk Müziği bestecisi ve söz yazarı değerli üyemiz Ramazan Kartal, ziyaret için gittiği arkadaşının ofisinde geçirdiği kalp
krizi sonucu 01.04.2013 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Bahçelievler’de bulunan ofise gittikten kısa süre sonra fenalaşan Kartal,
sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Halk müziğine birçok eser kazandıran Kartal, 2008 yılında

078 www.mesam.org.tr

‘Hey Gidi Günler’ isimli albüm çalışmasını yapmıştı. Sanatçının cenazesi Fatih Karagümrük Mesih Mehmet Paşa Camii’nde kılınan
ikindi namazının ardından Eyüp Pierre Loti Mezarlığı’na defnedildi. MESAM ailesi olarak Ramazan Kartal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı
diliyoruz.

Sevim Yücealp’i
kaybettik

“Dudaklarında Arzu Kollarında Yalnız
Ben”, “Gidişinle Ardından Hasretle İçim
Yandı” gibi sevilen eserlerin söz yazarı, değerli üyemiz Sevim Yücealp (Sevim Özhan)
26.08.2013 tarihinde hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsız olan Sevim Yücealp’in cenazesi 27.08.2013 tarihinde, İzmir
Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınan öğle
namazını müteakip, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
Değerli üyemiz Sevim Yücealp’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor; merhumun
ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş
sağlığı diliyoruz.

Kerem Güney
kalbine yenik düştü
“Aldırma Gönül”, “Elveda Meyhaneci”, “Yarım Kalan Aşk”, eserlerinin
bestecisi, üyemiz Kerem Güney geçirdiği kalp yetmezliği sonucu 73
yaşında hayatını kaybetti. Merhumun
cenazesi 17.11.2012 Cumartesi günü,
ikindi namazını müteakip Bodrum Akyarlar Camii’nden kaldırılarak, Fener
Mezarlığı’na defnedildi.
MESAM ailesi olarak değerli üyemize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sanat camiasına başsağlığı
diliyoruz.

Kemençe ustası da
aramızdan ayrıldı
Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden, değerli üyemiz Hüseyin ERBAŞ, bir
süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı dolayısıyla 10.09.2013 tarihinde hayatını kaybetti. İstanbul Beylerbeyi’nde düzenlenen
törenin ardından memleketi Rize’ye götürülen Hüseyin Erbaş, 11.09.2013 tarihinde
kılınan öğle namazını müteakip toprağa
verildi. Profesyonel müzik hayatına 1986
yılında başlayan Erbaş, kemençesiyle uzun
yıllar sayısız esere imza atmış; eserleri Karadeniz Müziğinin pek çok sanatçısı tarafından seslendirilmiştir.
Değerli üyemiz Hüseyin Erbaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor; merhumun
ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş
sağlığı diliyoruz.

Mikrofon başında
yaşamını yitirdi
“Eve Dönüş” ve “Mapushane Damları” isimli radyo
programları ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan
besteci Muzaffer Badıllı, yine yaptığı bir radyo
programı esnasında, mikrofon başında vefat etti
Türkiye’deki pek çok radyo kanalında
başarılı programlara imza atmış DJ, besteci ve söz yazarı üyemiz Muzaffer Badıllı,
beynindeki ur nedeniyle hayatını kaybetti. “Eve Dönüş” ve “Mapushane Damları”
isimli radyo programları ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Badıllı, yine yaptığı
bir radyo programı esnasında, mikrofon
başında vefat etti. Sanatçının cenazesi,
29.03.2013 Cuma günü Fatih Camii’nde
kılınan cenaze namazının ardından memleketi Şanlıurfa’ya uğurlandı. Badıllı, Türk
Halk Müziği’nin önemli isimlerinden üyemiz İsmail Badıllı’nın da oğluydu.
MESAM ailesi olarak Muzaffer Badıl-

lı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor;
merhumun ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Muzaffer Badıllı kimdir?
Besteci Muzaffer Badıllı, 1992 yılının
sonlarında radyoculukla tanıştı. Şanlıurfa’da başlayan radyoculuk serüvenini
yine Şanlıurfa’da televizyon kanalları takip etti. 1996 yılından itibaren mesleğini
İstanbul’da icra etmeye başlayan Badıllı,
bilinen pek çok radyo kanalında çeşitli
programlar ve 2006 yılında da “Beynimdeki Bombalar” adlı albüm çalışmasını
yapmıştı.

Son nefesine kadar beste yaptı
Türk Sanat Müziği’nin önemli bestekârlarından, değerli üyemiz Selahattin Erköse, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Elliye yakın besteye imza atmış olan
sanatçı, uzun süredir alzheimer tedavisi
görüyordu.
ERKÖSE’nin cenazesi 09.03.2013
Cumartesi günü Şişli Camii’nde kılınan
öğle namazının ardından Maltepe’deki
Gülsüyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MESAM ailesi olarak Selahattin
Erköse’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor; merhumun ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Selahattin Erköse kimdir?
Bursa’da 1929 yılında doğan Selahattin Erköse, eğitim hayatını İstanbul’da
sürdürdü. Babası Şaban Erköse’den aldığı ud dersleriyle sanat yaşamına başlayan Selahattin Erköse, daha sonra bu
derslere udi Sedat Öztoprak ile devam
etti. Ankara Radyosu’nda 1952 yılında göreve başlayan Erköse daha sonra
İstanbul Radyosu’na atandı. İstanbul
Radyosu’ndan 1993 yılında emekli olan
Erköse’nin aralarında “Rüzgar Kırdı Dalımı” adlı eserin de yer aldığı 50’ye yakın
bestesi ve saz eseri bulunuyor.
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ALMANYA’DA SON KONSER
Kanun sanatçısı Halİl Karaduman konser dönüşü Almanya’da geçİrdİğİ kalp krİzİ
sonucu hayatını kaybettİ. Karaduman’ın genç yaşta ölümü sevenlerİnİ üzüntüye boğdu

T

ürk müziğinin sayılı üstatlarından, MESAM yönetim kurulu üyeliğinde yapan, ekol kanun sanatçısı Halil Karaduman konser dönüşü Almanya’da geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti.
Bir süre önce Zülfi Livaneli ile Almanya’ya konser vermeye giden Karaduman,  Türkiye’ye dönmek için havaalanında uçak beklerken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 54 yaşındaki
sanatçı olay yerine gelen Alman sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm
müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Türkiye’de Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu,
Zülfü Livaneli gibi sanatçılara gerek plak, gerekse sahne çalışmaları yapan kanun sanatçısı Karaduman’ın genç yaşta ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Sanatçının cenazesi Türkiye’ye getirildi.
Halil Karaduman, Levent Camii’nde 11.10.2012 günü kılınan
cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi. Karaduman’ı son yolculuğunda sanat dünyasının ünlü isimleri yalnız
bırakmadı. Sanatçının eşi Türkan Karaduman, çocukları Enes, Eren,
Emre Karaduman ile babası Fahrettin Karaduman gözyaşlarına boğuldu. Sanatçının eserleri arasında “Devlerin Aşkı”, Rüyalarda Buluşuruz” gibi bilinen birçok beste bulunuyor.

Halİl Karaduman kİmdİr?

Halil Karaduman 1959 yılında Urfa / Birecik’te doğdu. 1 yaşından itibaren Gaziantep’te büyüdü. Kanuni olan babasından 5
yaşından itibaren kanun ve müzik dersleri almaya başladı. Orta ve
Lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra 1977 yılında
İstanbul’a geldi. Aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler
bölümüne girdi. Bu bölümü birincilikle bitirdi. İstanbul’a geldiği
tarihten itibaren plak ve kaset dünyasın da yönetmen, bestekar ve
kanun refakati olarak yerini aldı. Türkiye’deki tanınmış bütün solistlerle gerek plak, gerekse sahne çalışmaları yaptı. Bilhassa; Zülfü
Livaneli ile birlikte yaptığı çalışmalar sanatçının yurtdışına açılmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların neticesinde Amerika, Yunanistan, Ürdün, Tunus, Lübnan ve Suriye’de olmak üzere 100 den fazla
Kanun öğrencisi vardır. Bu ülkelerdeki konservatuvarlarda verdiği
derslerin yanı sıra özel konserler ve seminerlere katılmış olan sanatçı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı kanun sanatçısı görevini de
sürdürmüştür.
Türkiye’de üç tane, Amerika’da bir tane, Yunanistan’da iki tane
enstrümantal albümü bulunmaktadır. Kanun icrasına yepyeni bir
stil getiren sanatçı bu arada bir de kanun metodu yazmıştır. Sanatçının sözlü eserleri de vardır. Bunlardan bazıları: Devlerin aşkı,
Rüyalarda buluşuruz, Kutupta yaz gibi, Leyla’dır.

Devran Baba kalbimizde yaşıyor
Âşıklık geleneğine kazandırdığı özgün yöntemleri ile tanınan,
Halk Müziğinin önemli ozanlarından ve üyelerimizden Devran
Baba (Mustafa Şahin Yılmaztürk), 8 Temmuz 2012 Pazar günü
hayata veda etti. Asıl adı Mustafa Şahin Yılmaztürk olan Devran
Baba, 1942 yılında Adana’da doğdu. Yaklaşık 4 yaşında bağlama
çalmaya başladı. Âşıklık geleneğini çevresindeki büyüklerinden
öğrendi. 1964’ten sonra Çukurova Radyosu’nda uzun yıllar program yaptı. Özellikle yaşadığı döneme ilişkin şiir yazmak, türkü
yakmak gerektiğini vurgulayan Devran Baba, sevgiden politik so-
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runlara dek hemen her konuda eserler üretti.
Devran Baba, şiir biçiminde bugüne dek alışılmadık yöntemler kullanıp, alışılagelmiş uyak sistemine başka uyaklar ekleyerek,
birden çok uyağı aynı anda kullanan sayılı âşıklardan biri olma
özelliğini taşımaktadır. Türkü ve deyişleri özellikle 1980’li yıllardan itibaren değişik sanatçılar tarafından okunan Devran Baba’nın şiirlerinin bir bölümü “Tarif Etme” (2001) adıyla yayımlandı. MESAM ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve
sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

Kurucu üyelerİmİzden
Buğra Uğur
hayata veda etti

Türk Pop Müziğinin en önemli bestecileri ve orkestra şefleri arasında bulunan
üyemiz Buğra Uğur, iş ve tatil için gittiği
Antalya Kaş’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi
öğle namazı müteakkip Levent Camii’nden
kaldırıldı.
MESAM ailesi olarak değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve
tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Ertuğ Ergin
hayatını kaybetti
Üyelerimizden Ertuğ Ergin, bir
süredir tedavi gördüğü Yalova Hastanesi’nde, vefat etti. Merhumun cenazesi, 15.12.2012 tarihinde, Kocaeli ili
Karamürsel ilçesi, Kayacık Camii’nde
kılınan öğle namazının ardından Karamürsel İlçe Mezarlığı’na defnedildi.
MESAM ailesi olarak değerli üyemize
Allahtan rahmet; ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.

Mustafa Sırtlı
evinde vefat etti

Karadeniz müziğinin usta besteci ve söz yazarı üyemiz Mustafa Sırtlı,
23.12.2012 günü Gebze’de kardeşinin
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sırtlı, Karadenizli pek çok
sanatçıya verdiği eserler sonrasında “Bacasız Beste Fabrikası” şeklinde anılmaya
başlandı. Bugüne dek yirmi altı albüme
imza atan Sırtlı, Karadeniz sanatçılarının
önemli isimlerinden biri oldu. Memleketi
Çayeli’nde toprağa verildi. MESAM ailesi
olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesi
ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Halİt Çelİkoğlu
hayatını kaybettİ

MESAM kurucuları arasında bulunan
ünlü şair ve besteci Halit Çelikoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çelikoğlu’nun cenazesi, İstanbul Bahçelievler
Yayla Camisi’nde kılınan öğle namazının
ardından, Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki
Yukarıdere köyünde toprağa verildi.
“Bir sevgi istiyorum”, “Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun”, “Eller Kadir Kıymet
Bilmiyor Anne” , “Gözlerin Doğuyor Gecelerime”, “Sevgisiz Yaşayamam”, “Yaranamadım”, “Küstüm Sana Dünya” , “Üstüme
Düşme Benim” gibi çok sayıda hit şarkının
sözlerini yazan ve binin üzerinde bestelenmiş şiiri bulunan, MESAM kurucu üyelerinden Halit Çelikoğlu, beyin kanaması
sonucu hayata veda etti.
TRT, Hürriyet, Milliyet gazetelerinin
ödülleri dahil çok sayıda altın plak ödülü
bulunan Halit Çelikoğlu, İstanbul Bahçelievler’de ki evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası Yenibosna Özel İlke Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçı
burada durumunun ağırlaşması sonucu
hayatını kaybetti.
MESAM ailesi olarak, Değerli sanatçı ve kurucu üyemiz Halit Çelikoğlu’ na
rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.

Halit Çelikoğlu kimdir?
Sakarya’nın
Yukarıdere
köyünde
1934’te dünyaya gelen Çelikoğlu, 1981 yılında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkatipliği görevindeyken emekli oldu. “Bir
Sevgi İstiyorum”, ”Sevgisiz Yaşayamam”,
”Gözlerin Doğuyor Gecelerime”, ”Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun”, “Gelin
mi Oluyorsun”, “Küsmeyin Geceler”, “Senin
Olmaya Geldim”, “Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne” şarkılarının söz yazarı Çelik-

kol’un eserlerini Zeki Müren, Ferdi Tayfur,
Müslüm Gürses, Ceylan, Yıldırım Gürses,
Emel Sayın, Hayri Şahin, Selami Şahin,
Kibariye, Güllü, Hüseyin Altın, Bülent Ersoy, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve
Gökhan Güney gibi tanınmış sanatçılar
seslendirmişti.

Ozan Şirazi mide kanserine yenik düştü
Halk ozanlığı geleneğinin önemli temsilcilerinden, ünlü ozan Âşık Meçhuli’nin
oğlu, üyemiz Ozan Şirazi (Şirazi Öztürk), 17.08.2013 Cumartesi gecesi hayatını kaybetti. Vefatı öncesinde tedavisi evde devam eden Ozan Şirazi’nin kalbine bir süre
önce pil takılmış, devam etmekte olan mide kanseri rahatsızlığı dolayısıyla geçirdiği ameliyatlardan ise olumlu sonuçlar alınamamıştı. Ozan Şirazi’nin cenaze töreni
yakınları ve sevenlerinin katılımıyla, 18.08.2013 günü, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Pir Sultan Cemevi’nde gerçekleştirildi. Merhumun cenazesi, yapılan cenaze
töreninin ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MESAM ailesi olarak, üyemiz Ozan Şirazi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor;
merhumun ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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Kamu görevinde idareci
olarak çalışan Selami
Erdoğdu, “Edebiyatla 20 yıldır
ilgileniyorum. İnsanların
profillerini inceliyorum. Hepsinin
ayrı ayrı sorunları var. Hepsinden
ayrı bir roman, ayrı bir hikâye
yazılabilir. Bundan sonra da
elimden geldiği kadar yazmaya
devam edeceğim” dedi.

Söz yazarı
ERDOĞDU’DAN
‘ŞABBAT’
Ebru Gündeş, Kİbarİye, Selamİ
Şahİn gİbİ ünlülerİn söz yazarı
Sedat Erdoğdu, bu kez roman
yazdı. Erdoğdu’nun “Şabbat” adlı
romanı okuyucularla buluştu

E
Şabbat romanın bir
kısmı Adıyaman’da
geçiyor. Kitapta,
babasını Kurtuluş
Savaşı’nda
kaybeden Macit’in
yaşadığı dramatik
aşk anlatılıyor.
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bru Gündeş’in seslendirdiği “Kara Gözlü Çingenem”,
Kibariye’nin “Gücendim”, Selami Şahin’in “Mahpus
Türküsü” ve Metin Kaya’nın “İstanbul Hatırası” olmak
üzere çok sayıda şarkıya söz yazan Sedat Eroğlu, bu
kez tarz değiştirdi ve roman kaleme aldı. Kamu görevinde idareci olarak çalışan ve iki çocuk babası olan
Eroğlu’nun 250 sayfalık “Şabbat” isimli romanı Rosa Yayınevi’nden çıkarak okuyucularıyla buluştu.
Kitabın konusu şöyle:
“Babasını Kurtuluş Savaşı’nda kaybeden Macit, küçük yaşlarından itibaren Ortaköy’de, evlerine yakın bir Yahudi Mezarlığı’nda çalışmaya başlar. Mezarlık bekçisi Joseph, Macit’in hayattaki
tek yakını ve ilk öğretmenidir. Macit okuma yazmayı da ondan
öğrenir. Joseph Bey’in kızı Sara ile tanışan Macit, bu güzel kıza
aşık olur ve aşkı da karşılıksız değildir. Macit askerlik çağı geldiğinde kaçak zannedilerek apar topar yakalanıp İzmir’e askeri
birliğine gönderilir. Bu sırada 1942 varlık vergisi çıkar. Yapılan
bir yanlışlıkla Joseph’e ödeyemeyeceği kadar bir vergi borcu
yüklenir. Joseph, varını yoğunu satar fakat parayı tamamlayamaz. Erzurum Aşkale’ye sürgüne gönderilir. Macit’ten mektup
alamayan ve hamile olduğunu anlayan Sara, oğlu Dumani’yi
dünyaya getirir ve evlatlık verir. Bir arkadaşı sayesinde Kuran-ı
Kerim’i okuyan Sara, Müslüman olur ve Adıyaman’a öğretmen
olarak göreve gider. Askerden izinli olarak gelen Macit, Joseph
Bey’in Erzurum’a sürgün gittiğini öğrenir ve çok üzülür. Annesi
de hizmetçiliğe gittiği evde tanıştığı yaşlı, zengin Kadir Bey ile
evlenmiştir. Kadir Bey’in Defterdarlık’ta tanıdığı dostları sayesinde, Joseph’e yapılan yanlışlığı öğrenir ve onun vergi borcu ödenir. Macit, eline aldığı makbuzlarla birlikte Erzurum’a giden bir
trene binerek Joseph’i Aşkale sürgününden kurtarır.”

telifini ödüyorUM,
müziğimi dinliyorum.
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