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•

7.244 SEÇKİN ÜYENİN GÜVENİ;

Kurulduğu günden itibaren, telif sektöründe yenilikçi ve dinamik yapısıyla ayrı bir konuma sahip
olan MSG, hızlı büyümesine devam etmektedir. 2018 mali takvim yılı içerisinde toplam 833 yeni üye
başvurusu, 34 üye istifasının kabulü ve 13 üyenin vefatı, 2 üyenin de çeşitli sebepler ile üyeliklerinin
düşürülmesi Yönetim Kurulu gündemleri ile karara bağlanmıştır.
Bugün meslek birliğimiz 1.519 asıl üye, 5.671 yararlanan üye ve 54 yayımcı şirket olmak üzere
7.244 üyeye hizmet sunmaktadır.

Tablo 1: Bu veriler 01.01.2010 - 31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

GELİŞTİRİLEN VERİTABANI;

31.12.2018 tarihi itibari ile takibi yapılan, meslek birliğimiz CoSIS veri tabanında kayıtlı yerli
224.890 ve yabancı 316.541 olmak üzere, toplam 541.431 adet esere ulaşılmıştır.
Kayıtlı yerli ve yabancı eserler içerisinde 15.707 reklam ile 30.327 film, dizi ve belgesel vb. eser
bilgisi bulunmakta olup; 38.381 albüm bilgisinin de CoSIS “Soundcarrier System” modülüne girişleri
yapılmıştır.

Tablo 2: CoSIS V.5 kayıtlı veriler, 01.01.2017 – 31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

ARTAN LİSANSLAMA FAALİYETLERİ;

MSG, gerçekleştirdiği lisans sözleşmeleri ile lisanslanan mecra adetlerini ve lisanslama
gelirlerini sürekli olarak yükseltmiş; buna bağlı olarak da üyelerine dağıttığı telif tutarlarını arttırmıştır.
Mekanik Lisanslama alanında %10, İnteraktif Lisanslama alanında %10, Temsili Lisanslama alanında
%23 ve Yurtdışı Lisanslama alanında %10’luk birlik payı oranları uygulanmakta olup; bu oranlar
uluslararası örneklere göre en düşük seviyede yer almaktadır.

2014 yılında Müzik meslek birlikleri, MSG – MESAM – MÜYAP ve MÜYORBİR tarafından
lisanslama faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütülmesi amacı ile “Müzik Lisanslama Birimi”
kurulmuştur. Meslek Birliklerinin lisanslama departmanlarının bir araya gelmesi ile lisanslama hacmi
ve gücü artmış; kullanıcıların lisanslama sürecinde tek bir merkezden işlemlerini yürütmesi sağlanmış,
dolayısıyla lisans sözleşme sayılarında önemli bir artış yaşanmıştır.
2018 mali takvim yılı içerisindeki lisanslama faaliyetleri sonucunda eklenen veya yenilenen 671
adet lisans sözleşmesi ile birlikte, toplam sözleşme sayısı 31.12.2018 tarihi itibarı ile 8.745 adete
ulaşmıştır.

Tablo 3: Bu veriler, 01.01.2017 – 31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Mekanik, temsili, dijital ve yurtdışı lisanslama gelirlerine yönelik 31.12.2018 tarihi itibari ile
yurtiçi lisanslama gelir kalemleri 29.936.079,26TL’ye; yurtdışı lisanslama gelir toplamı da
15.852.153,51TL’ye ulaşmıştır. Böylece yurtiçi ve yurtdışı lisanslama gelirleri toplamı 45.788.232,77TL;
diğer gelirler ile “01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu” üzerinde “Brüt Satışlar” toplamı
46.303.564,59TL’dir.

Tablo 4: Bu veriler 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

SIK DAĞITIM;

2018 mali takvim yılı içerisinde mekanik lisanslama alanında her ayın ilk haftası içerisinde olmak
üzere 12, çeşitli dönemlere yönelik temsili lisanslama alanında 3, dijital lisanslama alanında 3 ve yurtdışı
lisanslama alanında da 2 dağıtım gerçekleştirilmiştir. 31.12.2018 tarihi itibarı ile mekanik lisanslama
dağıtımlarında 934 mecra için 862.272,63TL’ye, temsili lisanslama dağıtımlarında 4.737, interaktif
lisanslama dağıtımlarında 23 ve yurtdışı lisanslama dağıtımlarında 6 mecra için 33.157.849,31TL’ye,
dolayısıyla genel toplamda 5.700 mecra için 34.020.121,94TL’ye ulaşılmıştır.

Tablo 5: Bu veriler 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

KANAL TAKİP VE MONITORING SİSTEMİ;

Bilgi İşlem ve Monitoring Departmanı tarafından kayıt sisteminin yenilenmesine yönelik yapılan
çalışmalarda, 10 ulusal televizyonun 365 gün, 30 ulusal, bölgesel ve yerel televizyonun haftalık
değişimli olmak üzere, toplam 46 televizyon kanalının kayıtlarına yönelik sistem kurulumu yapılmıştır.
Daha önce kanal kayıtları alınan televizyonların dağıtım ve kayıt maliyetleri göz önünde
bulundurularak, bu mecralara yönelik veriler ile reklam, yayın akışı listeleri ve iç müzikler Formülsoft
medya takip firmasından temin edilmektedir. Dağıtım dönemlerinde kanallardan da temin edilen yayın
akış listelerinin yanı sıra, medya takip firmalarından alınan kanal takip listeleri ile Bilgi İşlem ve
Monitoring Departmanınca yapılan çözümlemeler karşılaştırılmaktadır. Ayrıca, Monitoring bölümü,
Hukuk, Temsili Lisanslama ve Temsili Dağıtım Departmanlarının ihtiyaçları doğrultusunda kanal
kayıtları ve tespit çözümlemeleri yapmaktadır.
Umuma açık mahallerden alınan lisanslama bedellerinin dağıtımlarına yönelik daha önce
Türkiye’nin öncü araştırma şirketi BAREM ile yapılan çalışmalar tamamlanmış; araştırma şirketi yerine,
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi İstatistik Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi ile müzik kullanım alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları ve umuma
açık mahallerde kullanılan müziklerin tespit çalışmaları yapılmış; sonuçlandırılan 2018 yılı Umumi
Mahallerde Çalınan Müzikler Araştırması Raporu çerçevesinde elde edilen veriler ve kurulumları
gerçekleştirilen Telifmetre – Müzik Tespit Cihazlarından elde edilen veriler 2018 yılına yönelik çeşitli
dağıtımlarda kullanılmaya başlanacaktır.

•

GRUP SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI;

MSG üyeleri, özel sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilmektedirler. Telif tutarlarına göre,
bir önceki mali takvim yılı içerisinde adına 2.000,00TL ve üzerinde telif tahakkuk etmiş üyelerimizin
yatarak ve ayakta sigorta primleri; yine bir önceki mali takvim yılı içerisinde adına 500,00TL –
1.999,99TL arasında telif tahakkuk etmiş üyelerimizin yatarak sigorta primleri MSG tarafından
karşılanmaktadır. Ayrıca, üyelerimiz grup indiriminden yararlanarak, daha düşük primler ödeyerek,
kendileri ve aile bireyleri için özel sağlık sigortası yaptırabilmektedirler.
Mevcut 30.04.2018 – 30.04.2019 dönemi Grup Sağlık Sigortası uygulaması Anadolu Sigorta
A.Ş. ile devam ettirilmektedir. 29.03.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen birlik Sağlık
Yönergesinin yedinci maddesi ve 19.03.2016 tarihli Genel Kurulu Toplantısı ile yenilenen Sosyal
Yardımlaşma ve Sağlık Yönergesi gereği 612 üyenin yatarak ve ayakta poliçeleri, 339 üyenin yatarak
poliçeleri olmak üzere, toplam 951 üyenin sağlık sigortası meslek birliğimiz tarafından
karşılanmaktadır.

Tablo 6: Bu veriler 30.04.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.
Ayrıca meslek birliğimiz Grup Sağlık Sigortası uygulamasına ihtiyari olarak re’sen katılan ve
primleri bizzat kendileri tarafından ödenen 88 üyenin yatarak ve ayakta poliçeleri, 23 üyenin yatarak
poliçeleri olmak üzere, toplam ihtiyari grup 111 poliçeye ulaşmakta; böylece Grup Sağlık Sigortası
uygulamasından toplam 1.062 poliçe faydalanmaktadır.

•

ULUSLARARASI TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMELERİNİN ARTTIRILMASI İLE
YURTDIŞINDA KULLANILAN ESERLERİMİZİN KORUNMASININ SAĞLANMASI;

Meslek birliğimizin CISAC – ULUSLARARASI ESER SAHİBİ MESLEK BİRLİKLERİ
KONFEDERASYONU ve BIEM - ULUSLARARASI MEKANİK HAKLAR ORGANİZASYONU üyeliği devam
etmekte olup; sayıları sürekli artan uluslararası temsilcilik sözleşmeleri ile de üyelerimize ait eserlerin
yurtdışındaki kullanımlarından doğan telif ödemelerinin takibi yapılmaktadır.
Meslek Birliğimizin uluslararası alanda diğer meslek birlikleri ile yapmış olduğu sözleşmeler
devam etmekte olup, imzalanan sözleşmeler ile toplamda 45 temsilcilik sözleşmesine ulaşılmıştır.
Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve İtalya’daki Türk müziği kullanımlarına yönelik tespit çalışmaları
yapılmakta ve ülke meslek birliği ile elde edilen verilerin paylaşılması, dolayısıyla meslek birliğimizin bu
bölgelerde kullanılan repertuvarı adına tahsil edilen lisans bedellerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Tablo 7: 31.12.2018 tarihi itibariyle sözleşmeli yabancı meslek birlikleri.

•

SONUÇ;

01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ilişkin birlik hesaplarının ve işleyişinin, ilgili kanunların amir
hükümlerine ve bunlara ait tüzük ve yönetmeliklere, mevzuata, genel uygulama esaslarına ve
muhasebe ilkelerine uygun şekilde tutulmakta olduğu, birliğin söz konusu döneme ait muhasebe
kayıtlarının dönem, kavrayış ve değerleme ölçütleri bakımından 2018 yılındaki ekonomik aktivitelerinin
bütününe uygun olduğu, bu aktivitelerinin ilgili mevzuatla uyumlu olduğu, gerçek durumu yansıttığı ve
belirtilen bu hususlar dışında, Birlik İç Tüzüğü’nde yer alan şartlara da uygun olarak faaliyetlerini
sürdürdüğü, Yeminli Mali Müşavirlik ve meslek birliğimiz Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen
denetlemeler ile tespit edilmiştir.
Söz konusu Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporları, Mali Tablolar ve Denetleme
Kurulu Raporları ile Faaliyet Raporları, meslek birliğimiz resmi internet sayfası www.msg.org.tr
üzerinde tüm kamuoyuna sunulmaktadır.

“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir...”
Mustafa Kemal ATATÜRK
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